Blok 3 Vertel me eens!

Les 10 David – een hart voor God
bedacht dat ze het verhaal willen
uitspelen. De lessen kunnen door
je eigen toneelteam uitgespeeld
worden of bekeken worden met de DVD.

Thema

God wil dat wij Hem met ons hele
hart liefhebben.

Sleutelvers

‘De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de
HEER kijkt naar het hart.’
1 Samuël 16:7

Doelstellingen

Om te weten (GG): De kinderen horen dat
David God liefhad, Hem vertrouwde en Hem
wilde volgen.
Om te leren (GG): Ze leren dat God wil dat
we Hem met ons hele hart liefhebben.
Om te ervaren (KG): Ze worden uitgedaagd
om met hun hele hart God lief te hebben.

Opzet blok 3 ‘Vertel me eens!’:
• Samuël en Eli
• Davids hart
• Elia en Baäl
• Jona
• Sadrach, Mesach en Abednego

Samenvatting

Het overzicht van het Oude Testament laat
zien hoe Gods verhaal met de mens in elkaar
zit. We beleven spannende verhalen, vol
actie, over belangrijke personen uit het
Oude Testament. De lessen zijn gericht op
het verdiepen van onze relatie met God.
We hebben het over het bidden, bijbellezen,
zonde belijden, God de eerste plaats geven,
Hem met je hele hart liefhebben, en voor
je geloof uitkomen. In dit blok worden
de vertellingen in toneelvorm uitgewerkt.
De toneelstukken worden gepresenteerd
alsof een groep verhalenvertellers heeft

Kern van de les

1 Samuël 16; 1 Koningen 2:1-4
David was een herdersjongen die door de
profeet Samuël tot koning over Israël werd
gezalfd. Hij moest er vele jaren op wachten
totdat God hem uiteindelijk koning liet zijn.
Hij was in die tussentijd bereid om met een
enorme reus te vechten om God zijn liefde
en toewijding te laten zien. Later vertrouwde
hij op God, toen koning Saul jaloers op hem
werd en hem probeerde te doden. God
maakte David tot de grootste van alle
koningen van Israël.

Voorbereiding groepsleiders

In de Bijbel wordt David een man naar
Gods hart genoemd, ondanks zijn fouten
en tekortkomingen. Zijn relatie met Saul is
een goed voorbeeld van de reden voor die
titel. Koning Saul was een man die David
haatte. Hij maakte hem het leven erg
moeilijk. Hij zorgde ervoor dat anderen zich
tegen David keerden. Ook probeerde hij hem
enkele malen te vermoorden. Ondanks deze
problemen geloofde David dat God een plan
had voor zijn leven. Hij begreep dat wraak
nemen daar niet bij hoorde. Hij wist dat hij
verantwoording aan God moest
afleggen voor de manier waarop hij met
problemen omging. Als je deze week
1 Samuël 16 t/m 20 en 1 Koningen 2:1-4
leest, denk er dan over na hoe jij reageert
op mensen of omstandigheden die het jou
moeilijk maken. Bid dat God je helpt om
Hem met je hele hart te vertrouwen.
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Wie heb je nodig?

Benodigdheden
•
•
•
•

Programmaleider/verteller, Saul, David,
Jonatan, groepsleiders.

2 mantels (David en Jonatan)
Koningsmantel en kroon (Saul)
Plastic zwaarden, speren, of dolken
Lapje stof (zelfde als van Sauls mantel)

Van tevoren

Gebruik de DVD of:
• Zoek acteurs, verzamel rekwisieten,
en repeteer het toneelstuk.
• Neem hetzelfde vertelboek als in les 9.
• Richt een bibliotheek in voor de verteller
(zie les 9).
• Maak een grot met beschikbare materialen.
• Je kunt een tent of grote doos gebruiken
die je met lappen stof of kleden
bedekt, of maak er een van multiplex.
Zet grote planten om de grot heen, zodat
het “echter” lijkt.
• Maak een troon door een stoel met hoge
rugleuning te bekleden met een paarse of
goudkleurige lap stof.
• Geef Saul, David en Jonatan elk een
zwaard, speer of dolk.
• Stop de kostuums (vest, mantels, kroon,
plastic zwaarden) in de grote doos of kist
op het podium.
• Repeteer het drama verscheidene malen en
zorg dat de acteurs hun tekst goed kennen.

Leiders kleine groepen hebben
nodig
•
•
•
•

Sleutelverskaartjes (bijlage 1)
12 zwarte vilten of kartonnen vierkantjes
12 rode vilten of kartonnen vierkantjes
Brief voor de ouders (bijlage 2)

Tijdsindeling
Inlooptijd
Contact kleine groepen
Zingen
Inleiding
Bijbelverhaal
Nabespreking
De kleine groepen

15
10
20
5
20
5
20

Totaal

95 minuten

Programmaleider heeft nodig
•
•
•
•

Uitvergroting van het sleutelvers
Cd-speler
Cd’s
DVD met toneelstuk les 10 er op en
DVD-speler met tv of beamer en scherm
of witte wand.

Of voor toneelstuk:
• 4 x kopie tekst (zie tekst bijbelverhaal)
• Vest (verteller)
• Grote doos of kist
• Boekenkast
• Lamp
• Stoel
• Groot vertelboek
• Grot
• Troon
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minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

Inlooptijd
(15 minuten)

Draai gezellige, uitnodigende muziek en zorg
voor wat boekjes, spelletjes (sjoelbak, Twister,
blikgooien e.d.) en puzzelbladen (woordzoekers e.d.) waar kinderen die vroeg komen,
zich nog even mee kunnen vermaken.

en de leiding stelt zich voor als er nieuwe
kinderen in hun groep komen.
Zorg voor naamkaartjes voor de leiding en
de kinderen. Elkaar bij naam aan kunnen
spreken, bevordert de onderlinge band.

Verwelkom de kinderen en houd de presentielijst bij. Verwijs hen naar hun eigen groep

Contact kleine groepen
(10 minuten)

Verwelkom de kinderen in je groep.

Presentie

Na deze eerste ronde is het goed om even
de namen te controleren en te kijken of alle
kinderen in jouw groep aanwezig zijn. Zijn er
zieke kinderen of leiding dan is het leuk om
een kaart te sturen. Je kunt ook aan één van
de kinderen vragen hiervoor te bidden

Overgang

Vertel: God wil dat wij Hem met ons hele
hart liefhebben. Vandaag hoor je in de grote
groep een verhaal over iemand uit de Bijbel
die God met zijn hele hart liefhad.
We hebben net aan elkaar verteld hoe wij
mensen laten zien dat we van hen houden.
En nu zullen we horen hoe deze man aan
God liet zien dat hij van Hem hield.

Zeg: Vandaag gaan we het hebben over God
liefhebben met je hele hart. Wat betekent
het eigenlijk om van iemand te houden?
Hoe laat je zien dat je van iemand houdt?
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Programma grote groep
Muziek

(10 minuten)
Kies een aantal liedjes om God mee te prijzen
en een paar over zijn liefde voor ons.

Inleiding

(5 minuten)
Programmaleider: Welkom! Ik ben blij jullie
weer te zien. Vorige week hebben we het
over een jongen gehad die Samuël heette.
God riep hem midden in de nacht, terwijl hij
dacht dat Eli hem riep. Toen hij eenmaal wist
dat het Gods stem was, zei hij: “Spreek Heer,
uw dienaar luistert.”
God heeft Samuël zijn hele leven lang op een
geweldige manier gebruikt. Toen hij oud
geworden was, ontmoette hij David.
Misschien weten jullie al verschillende dingen
over hem. Hij staat erom bekend dat hij een
hart voor God had. En voor David betekende
dat drie dingen: hij hield van Hem, hij vertrouwde op Hem, en hij volgde Hem.
In de eerste plaats hield David van God.
Toen hij nog een herdersjongen was moest
hij elke dag op de schapen letten. Hij bracht
de tijd met God door, zodat hij zich niet
eenzaam voelde. Hij liet God zien hoeveel hij
van Hem hield door liederen te zingen en met
Hem te praten.
Op een dag zond God Samuël, over wie we
het vorige week hadden, naar David toe.
Een lid van Davids familie zou koning
worden.

God zei dat de profeet naar die familie moest
gaan en hun moest vertellen wie van de
broers het zou worden. Samuël ging dus op
pad om de nieuwe koning van
Israël aan te wijzen. Hij keek alle broers aan
en wist dat God geen van hen had uitgekozen. Samuël liet David, de jongste broer, uit
het veld halen. Toen hij binnenkwam, wist
hij dat God naar deze jongen gezocht had.
Hij zalfde hem als teken dat hij op een dag
koning zou zijn.
De tijd ging voorbij, en Israël voerde oorlog
tegen de Filistijnen. David ging op bezoek bij
zijn broers op het slagveld. Bij het leger van
de Filistijnen hoorde een reus die Goliat
heette. Telkens weer kwam hij het slagveld
op en spotte met God en met het volk Israël.
David vond het vreselijk dat hij dit deed.
Omdat hij van God hield, besloot hij tegen
de reus te vechten. Toen hij tegenover Goliat
stond, legde hij een steen in zijn slinger en
zwaaide hem door de lucht. Toen de steen
wegvloog, raakte hij Goliat midden op zijn
voorhoofd en doodde hem. David hield
zoveel van God dat hij bereid was om met
een reus te gaan vechten.
Ten tweede vertrouwde David op God.
Hij geloofde dat God alles onder in zijn hand
had, zelfs toen er gevaarlijke dingen gebeurden, of dingen waar je niets van begreep.
Hij vertrouwde God helemaal, voor honderd
procent.
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Bijbelverhaal: David - een hart voor God
(20 minuten)
Start de DVD bij Zo zit het in elkaar!
- les 10 David een hart voor God.
Voor de tekst van de DVD of als je zelf het
stuk wilt spelen, zie tekst hier onder.
Spelers:
• Verteller - V
• David - D
• Jonatan - J
• Saul - S
(Jonatan, David, Saul en verteller - programmaleider kan verteller zijn - komen het
podium op in hun normale kleren.)

S: (Gaat op de troon zitten) Hij is ook degene
die Goliat heeft gedood.
J: (Keert zich naar David toe) O ja, weet
je nog? Jij hebt de reus gedood tegen wie
niemand durfde te vechten. (Loopt naar
de zijkant van het podium en kijkt naar
wat er gebeurt)
V: Precies! Nou, en toen David ouder werd,
brak er opnieuw oorlog met de Filistijnen
uit.
D: En met Gods hulp kon ik tegen hen
vechten en overwinnen.

J: Goeiemorgen…
D: Goeiemorgen!

J: Saul, de koning van Israël en mijn vader,
was hier blij mee.

S: Goeiemorgen!

S: Wat ben ik blij!

V: …allemaal!

V: Saul was zo blij dat hij David naar het
paleis liet komen.

D: We hebben een verhaal voor jullie.
S: Een verhaal

D: (kijkt verteller aan) Naar het paleis?
Dat meen je niet!

J: Ja, daarvoor zijn we hier gekomen.

(David buigt voor Saul die op de troon zit.)

(Tijdens de volgende zinnen openen
de acteurs de doos en trekken hun
kostuums aan.)

S: Ik ben zó blij met jou, David. Ik wil graag
dat je hier bij mij komt wonen.

V: Het verhaal gaat over David en Saul.
Zijn hele leven lang had David een hart
voor God. Jullie zullen merken dat hij God
vertrouwde en Hem volgde. Nou, de
meeste van jullie kunnen zich David nog
wel herinneren.

V: David was gehoorzaam en deed alles wat
Saul van hem vroeg.
D: (kijkt verteller aan) Tja, hij is de koning,
nietwaar?
V: Daar zit wat in.

(Loopt naar de stoel in de ‘bibliotheek’ en
opent het vertelboek terwijl de anderen hun
tekst zeggen.)

S: (staat op loopt deftig over het podium)
Omdat David zo succesvol is stel ik hem
aan tot bevelhebber van het leger.

D: (Loopt naar voren, kijkt publiek aan) Ik
ben de jongen die door God werd uitgekozen om koning over Israël te worden.

V: David werd al snel populair. (David gaat
op de troon zitten.) De mensen waren dol
op hem.
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V&J: (juichend) Wij willen David! Wij willen
David!

V: Dus ging Jonatan David voor zijn vaders
plan waarschuwen.

V: En omdat de mensen zoveel van David
hielden, werd Saul jaloers. Hij wilde niet
dat David populairder werd dan hij.

J: (loopt naar David’s schuilplaats) Mijn vader
zoekt een gelegenheid om jou te doden.
Je moet je verstoppen. Ik ga met hem
praten om zoveel mogelijk te weten te
komen.

V&J: (juichend) Wij willen David meer dan
Saul! Wij willen David meer dan…

D: Dank je, Jonatan.
S: (snel omdraaiend naar verteller) Genoeg!
V: Jonatan sprak met zijn vader over David.
(David springt op en verstopt zich achter
de troon.)

J: (terug naar de troon) U hebt geen reden
om…

V: Saul vond het verschrikkelijk dat David
zo populair werd. Hij kon hem wel
vermoorden. Daarom bedacht hij een plan.

S: (Steekt hand op, Jonatan stopt midden in
zijn zin.)
J: U hebt geen reden om…

S: (op de troon) Ik heb een plan. Ik wil dat
mijn zoon Jonatan…

S: (Steekt nogmaals hand op, Jonatan stopt.
Hij gebaart dat hij voor hem moet
knielen.)

(David sluipt naar de zijkant van het podium
en gaat op zijn hurken zitten.)

J: (gefrustreerd, gaat op een knie zitten)
U hebt geen reden om David te doden.
Hij heeft niks verkeerd gedaan.

J: (Komt binnen, gaat bij de troon staan.
Laat zijn vader schrikken.) Ja, vader?
S: …en zijn knechten David doden. Dan ben
ik voorgoed van David af.

V: Weet je, Saul, daar zit wat in.
S: (lange pauze) Misschien heb je gelijk.
Ik zal David niet laten doden.

V: Maar Jonatan hield van David.
J: Vader, David is mijn…

(Jonatan gaat terug naar David.)
S: (Steekt hand op, Jonatan stopt midden in
zijn zin.)

V: Jonatan ging dus terug naar David en
vertelde hem dat hij niet langer bang
hoefde te zijn.

J: Maar vader, David is mijn…

(David loopt terug naar de troon, gaat op
een knie zitten en doet alsof hij harp speelt.)

S: (Steekt nogmaals hand op, Jonatan stopt.
Hij gebaart dat hij voor hem moet
knielen.)
J: (buigend) Maar vader, David is mijn vriend.
(Saul staat op.)

V: David kwam terug in het paleis. Maar op
een avond, toen hij op zijn harp speelde,
werd Saul plotseling opnieuw zo jaloers
dat hij hem wilde doden. Op dat moment
greep Saul naar zijn speer en…

V: Saul luisterde niet.
S: (handen over zijn oren) Ik hoor je niet!

S: (Staat met zwaard op en houdt het boven
Davids hoofd) O, David!
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D: (draait zich naar Saul) Wat gaat u doen?!

S: (kijkt naar verteller) Wat zei hij?

S: Ik wil eens en voor altijd van jou af zijn.

V: Hij zei dat David de kans had om hem in
die grot te doden. David en zijn soldaten
vormden een grote groep en Saul was
maar alleen. Ze hadden hem gemakkelijk
kunnen doden, maar David wilde dat niet.

D: Nee! (rent het podium af, tot vlakbij de
grot)
S: Soldaten! Laat hem niet ontsnappen!

D: (Kruipt van achter uit de grot naar Saul
toe en doet alsof hij een stuk van zijn
mantel afsnijdt.) In plaats van hem te
doden, kruip ik zachtjes achter hem en
snijd voorzichtig een stukje van zijn
mantel af. Hij merkt er niks van.

V: David rende naar zijn huis om zich te
verbergen, en Saul stuurde zijn soldaten
om hem te doden.
S: Soldaten! Dood die man!

(Saul staat op en loopt weg.)

V: Maar toen de soldaten bij zijn huis
kwamen, konden ze hem niet vinden.
Hij was ontsnapt.

V: Hoe kon David de koning laten merken
dat hij hem geen kwaad wilde doen?
Toen Saul de grot uitging, riep hij hem.

S: Hij is gevlucht, maar ik krijg hem nog wel!

D: (volgt Saul de grot uit.) Saul! Wacht!
Ik wil u iets laten zien.

V: En Saul vond David.
S: Ik heb hem gevonden!

(Beiden staan midden op het podium.)
V: Maar opnieuw besloot Saul om David niet
te doden.

S: Wat is er?
D: (laat stukje mantel zien) Ik heb dit van uw
mantel afgesneden toen u in de grot zat.

S: (keert zich naar verteller) Is dat zo?
V: Ja, dat is zo.

S: Een stukje van mijn mantel? Je had me
kunnen doden!

S: Oké dan.
(Terwijl de verteller voorleest, loopt Saul in
het rond alsof hij op reis is.)
V: Vele jaren gingen voorbij en toen kwam
Saul David opnieuw tegen. Maar deze
keer was het anders. Hij volgde David naar
de woestijn, en rustte daar in een grot uit.
S: (zit in de opening van de grot) Sjonge,
wat ben ik moe.
V: David en zijn soldaten zaten ook in die
grot, maar daar merkte Saul niks van.
Eén van de soldaten zei tegen David:
“Dit is je kans! Dit is het moment waar
de HEER op doelde toen hij zei: Ik zal je
vijand aan je uitleveren; je kunt met hem
doen wat je goeddunkt.”

D: Ik had u kunnen doden, maar dat wilde ik
niet. Heeft God u niet tot koning
gemaakt? Ik vertrouw erop dat Hij met u
zal doen wat het beste is.
V: Hij liet hem dus in leven. Saul huilde.
Hij had David willen doden, en juist David
spaarde zijn leven.
S: (valt aan Davids voeten) Je bent een goede
man. Jij bent goed voor mij geweest, maar
ik heb jou slecht behandeld. Ik hoop dat
God jou beloont voor de manier waarop je
mij behandeld hebt.
V: Saul wist dat David op een dag koning zou
worden. Dat betekende dat David ook
over Sauls familie zou regeren.
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(Acteurs lopen terug naar de doos, trekken
hun kostuums uit en stoppen ze in de doos
terug terwijl ze de volgende tekst zeggen.)

D: Maar er gebeurde nog meer…

J: Omdat hij dit wist, liet hij David een
belofte doen.

J: Dat moet je opzoeken.

S: … in 1 Samuël hoofdstuk 26.

D: Wij moeten er weer vandoor.
D: Hij vroeg David om zijn familie goed te
behandelen als hij eenmaal koning zou
zijn.

S: En we wensen jullie het beste.
V: Maar volgende week kom ik terug met
een nieuw verhaal!

S: En dat beloofde David.
J: Nou, je zou denken dat het verhaal nu
afgelopen was.

(Acteurs lopen podium af.)

Nabespreking
(5 minuten)

oude man geworden was, God bleef volgen.
Hij had een hart voor God tot op de dag dat
hij stierf. En het hele land Israël werd gezegend tijdens zijn regering.

Programmaleider: (Komt podium op, gaat
op troon zitten.)
Omdat David God met zijn hele hart
vertrouwde, kon hij Hem zelfs op de
moeilijkste momenten van zijn leven blijven
vertrouwen. Zelfs toen hij moest vluchten
omdat Saul hem wilde doden, bleef David
doen wat goed was. Hij vertrouwde God.
Zelfs toen hij de kans had om Saul te doden,
deed hij wat goed was. Hij vertrouwde erop
dat God met Saul zou doen wat het beste
voor hem was.

Je ziet hoeveel David van God hield door de
dappere dingen die hij deed toen hij jong
was, en door de goede keuzes die hij maakte
toen hij ouder werd. David is een goed
voorbeeld van iemand die van God houdt,
Hem vertrouwt en volgt.

(Programmaleider gaat voor op het podium
staan.)
We hebben een paar dingen besproken
waaraan je kon zien dat David van God
hield en Hem vertrouwde. Hoe kun je zien
dat David God volgde?
Hij werd koning na Saul, en de Bijbel zegt
dat David een geweldige koning was! Hij
was zo goed omdat hij God tijdens zijn regering volgde. Hoewel David God volgde, was
hij niet perfect. Hij maakte ook fouten in zijn
leven. In de Bijbel staat dat hij er toch voor
koos om God oprecht te blijven volgen.
Als hij verkeerde dingen deed, vroeg hij om
vergeving. Dat was ook een manier waarop
hij God volgde. We lezen in de Bijbel dat
David zijn hele leven lang, totdat hij een

Als je van God houdt, en Hem vertrouwt en
volgt, dan heb je een hart voor God.
God wil dat wij, net als David, een hart voor
Hem hebben. (Verwijs naar het sleutelvers.)
Laten we samen het sleutelvers oplezen:
‘De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de
HEER kijkt naar het hart.’ 1 Samuël 16:7
Denk je dat God op je schoenen let om te
zien wat voor persoon jij bent? Of dat Hij op
je kleren let, of op je haren? Welnee! Hij kijkt
naar je hart, om te zien hoeveel liefde daar
in zit. Hij wil dat wij Hem met ons hele hart
liefhebben. Een hart voor God kun je krijgen
als je van Hem houdt, op Hem vertrouwt, en
Hem wilt volgen. Daar kunnen we nu voor
bidden.
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Gebed

Lieve God,
Help ons om meer op David te lijken. Help
ons om van U te houden, op U vertrouwen en
U te volgen met ons hele hart. Amen.

Muziek

(10 minuten)
Kies een aantal liedjes die gaan over het
volgen van de Heer, Hem vertrouwen en
Hem liefhebben.
(Speel muziek terwijl de kinderen naar de
kleine groepen gaan.)

De kleine groepen
(20 minuten)

Lees de uitspraken voor.
Laat de kinderen hun eigen score bijhouden.
Zet de kaartjes die de kinderen missen opzij
om ze later met hen te bespreken.

Vraag: Hoe liet David God zien dat hij van
Hem hield? (Hij hield van God, vertrouwde
God, volgde God.)
Zeg: David had God lief met zijn hele hart.
Vraag: Wat zou jij doen als je God wilde
laten zien dat je van Hem hield?
Vertel: Vandaag gaan we een spel doen
waardoor je zult ontdekken hoe je met je
hele hart van God kunt houden.

Antwoorden:
J = ja, een hart voor God (rood)
N = nee, geen hart voor God (zwart)

Activiteit: Spring voor je hart

Het doel van dit spel is de kinderen te laten
ontdekken met welke hartsgesteldheid je
tegen God en mensen aankijkt.
Opstelling
Leg de vierentwintig zwarte en rode vierkantjes op de vloer in vier rijen van zes, zodat
er een rechthoek ontstaat. Leg de kleuren in
willekeurige volgorde neer. Leg de vierkantjes
ongeveer 50 cm van elkaar.
Instructies
Vertel: We gaan het spel ‘Spring voor je hart’
spelen. Ik ga een aantal zinnen voorlezen.
Jullie moeten zeggen of je daar aan ziet of
iemand met zijn hele hart van God houdt, of
niet. Als het een zin is waar in je liefde voor
God ziet, dan spring je op een rood vierkantje. Als het een zin zonder liefde is, dan spring
je op een zwart vierkantje. Als je op het juiste
vierkantje springt, krijg je een punt. Wie de
meeste punten krijgt, heeft gewonnen.
Er zitten ook een paar hartstoppers bij.
Als je zo’n hartstopper krijgt, moet je doen
wat er van je gevraagd wordt. Als het je lukt,
krijg je er een punt voor.

Spring voor je hart uitspraken:
- Ik vloek als ik mijn teen stoot. N
- Ik lach mijn zusje uit. N
- Ik bid als ik bang ben. J
- Ik heb Jezus gevraagd om mijn eeuwige
Vriend te zijn. J
- Ik doe mijn eigen zin. N
- Ik wil niet samen delen. N
- Hart stopper! Spring 10 keer zo hoog als
je kunt.
- God is niet belangrijk in mijn leven. N
- Wat maakt het uit wat God denkt. N
- Hart stopper! Spring 10 keer op een zwart
vierkantje.
- Ik deel met anderen. J
- Ik houd van mijn vrienden. J
- God is voor mij nummer 1. J
- Ik wil van andere mensen houden. J
- Ik gebruik Gods naam zonder nadenken. N
- Ik sla mijn broertje als hij me kwaad
maakt. N
- Ik bedank God. J
- Ik vind mijn uiterlijk het allerbelangrijkste. N
- Hart stopper! Loop hard naar een rood
vierkant en zeg ondertussen het sleutelvers
op.
- Ik wil de eerste zijn. N
- Ik houd mijn spullen voor mezelf. N
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- Als ik verkeerde dingen doe, vraag ik God
om vergeving. J
- Ik wil alles hebben. N
- Ik wil het nu hebben. N
- Wat God denkt vind ik belangrijk. J
- Hart stopper! Spring 5 keer van een zwart
vierkant naar een rode en weer terug.
- Ik wil God gehoorzamen. J
- Ik wil met God spreken. J
- Ik wil niet doen wat mijn ouders zeggen. N
- Ik heb een hekel aan mijn broertje. N
- Ik denk na over wat Jezus zou doen. J
- Ik wil tot God bidden. J
- Ik denk niet dat God dit kan doen. N
- Het maakt me niets uit wat God zegt. N
- God kan alles. J
- Ik laat anderen voor gaan. J
- Ik moet de hipste kleren hebben. N
- Mensen die anders zijn dan ik vind ik raar. N
- Hart stopper! Ruil van plaats met iemand
die vlakbij je zit.
- Ik ga naar de kerk. J
- Ik neem het voor mijn zusje op als ze wordt
gepest. J
- Ik vertel mijn vriendjes dat ik christen ben. J
- Ik doe altijd wat mijn vriendinnetjes doen. N

Afronding

Ga met elkaar in een kring zitten.
Leg de gemiste kaarten bij elkaar.
Vertel: We gaan met elkaar de gemiste
kaarten bespreken. Waarom zie je hierop wel,
of juist geen hart voor God? (verschillende
antwoorden)
God let het meest op wat er in je hart leeft.
Hij wil dat we Hem liefhebben, vertrouwen
en volgen, net zoals David.

Sleutelvers

Deel de sleutelverskaartjes uit en herhaal het
vers samen. ‘De mens kijkt naar het uiterlijk,
maar de HEER kijkt naar het hart.’
1 Samuël 16:7
Vertel: Het gaat God niet om je uiterlijk.
Hij let er niet op welk merk schoenen je
draagt of dat je een bril op je neus hebt.
Hij let op je hart.

Gebedspunten

Neem de tijd voor een kringgebed of vraag
enkele kinderen of zij willen bidden voor een
onderwerp.
• Dank God omdat Hij je door en door kent,
van binnen en van buiten, en omdat Hij
van je houdt!
• Vraag de Heer of Hij je wil helpen om
Hem met je hele hart lief te hebben, om
Hem steeds weer te vertrouwen, en om
Hem te blijven volgen.
• Bid voor mensen die net als David op de
vlucht zijn, dat God voor hun veiligheid
zal zorgen.
Sluit het programma af met een lied en/
of geef de kinderen een zegen mee.
(Vergeet niet de kinderen de brief voor de
ouders mee te geven!)
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Sleutelverskaartjes
les 10 • bijlage 1

‘De mens kijkt naar
het uiterlijk, maar
de HEER kijkt
naar het hart.’

‘De mens kijkt naar
het uiterlijk, maar
de HEER kijkt
naar het hart.’

1 Samuel 16:7

1 Samuel 16:7

‘De mens kijkt naar
het uiterlijk, maar
de HEER kijkt
naar het hart.’

‘De mens kijkt naar
het uiterlijk, maar
de HEER kijkt
naar het hart.’

1 Samuel 16:7

1 Samuel 16:7

‘De mens kijkt naar
het uiterlijk, maar
de HEER kijkt
naar het hart.’

‘De mens kijkt naar
het uiterlijk, maar
de HEER kijkt
naar het hart.’

1 Samuel 16:7

1 Samuel 16:7

‘De mens kijkt naar
het uiterlijk, maar
de HEER kijkt
naar het hart.’

‘De mens kijkt naar
het uiterlijk, maar
de HEER kijkt
naar het hart.’

1 Samuel 16:7

1 Samuel 16:7

‘De mens kijkt naar
het uiterlijk, maar
de HEER kijkt
naar het hart.’

‘De mens kijkt naar
het uiterlijk, maar
de HEER kijkt
naar het hart.’

1 Samuel 16:7

1 Samuel 16:7
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Ouders:
les 10 • bijlage 2

Beste ouders en verzorgers,
De komende weken denken we met de kinderen na
over onze relatie met God. Vorige week stond de
roeping van Samuël centraal. Vandaag hebben we
het over David gehad die moest vluchten voor koning Saul.
• Lees het verhaal nog eens na in 1 Samuël 16
(en eventuele andere verhalen over David),
uit de kinderbijbel, of uit een eenvoudige bijbelvertaling.
• Wat kun je over het hart van David zeggen? En over het hart
van koning Saul? En wat wil je over je eigen hart zeggen?
• Schrijf het sleutelvers van deze week op een vel papier:
‘De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar
het hart.’ 1 Samuël 16:7
Streep steeds een paar woorden door met een dikke stift.
Wie kent de tekst het eerst van buiten?
Weet je ook nog wat Psalm 4:4 is?
• Houd deze week voor jezelf eens een lijstje bij met dingen die
in je hart leven: dankbaarheid, zorgen, boosheid, angst, blijdschap,
enzovoort.
Over welke dingen wil je met Abba-God praten?

Gods zegen,
namens het kinderteam
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