
 

 

 

Nr. 1  3 mei 2020 

Hallo allemaal, 

Omdat we vanwege het coronavirus geen kinderdiensten meer hebben met elkaar, zijn 

we op zoek gegaan naar iets anders voor jullie. Door middel van het sturen van een 

‘kindernieuwsbrief’ krijgen jullie iedere week een nieuw verhaal met een linkje naar 

muziek, filmpje, knutsel of iets dergelijks opgestuurd via de mail. 

Het verhaal van deze zondag gaat over David en staat in 1 Samuël 16: 1-13. 

Samuel moet van God naar Isaï 

gaan om een van zijn zonen tot 

koning te zalven. Uiteindelijk 

wordt David tot koning gezalfd. 

Dit lijkt geen logische keuze: 

David is de jongste, mensen 

verwachten geen grote dingen 

van hem. Maar God kijkt niet naar 

leeftijd of lengte, maar naar 

geschiktheid (en naar het hart). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT JE NOG MOET WETEN OVER DAVID: 

• David is nog maar een jongen als Samuel hem koning maakt. Maar het duurt nog 

heel lang voordat David echt koning ís! Als Samuel David zalft, is Saul nog koning. 

Pas als David dertig jaar oud is en Saul dood is, wordt David koning. David regeert 

veertig jaar als koning. Hij is niet de eerste, maar wel de bekendste koning van 

Israël. 

• David is de jongste van acht jongens. In de tijd van de Bijbel was de oudste zoon 

de belangrijkste: hij volgde later zijn vader op als hoofd van de familie. Daarom 

denkt Samuel eerst ook dat Davids oudste broer Eliab de nieuwe koning zal 

worden. Van de jongste uit het gezin verwachtten de mensen geen grote dingen. 

Maar God kijkt niet naar leeftijd of je plek in het gezin. Hij kijk naar de binnenkant, 

naar je hart, en of je op hem vertrouwt. 

https://www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo


1 Samuel 16:1-13  

David wordt de nieuwe koning  

 

Samuel moet naar Isaï gaan De Heer zei tegen 

Samuel: ‘Je weet wat ik besloten heb: Saul 

mag niet langer koning van Israël zijn. Jij hoeft 

dus geen verdriet meer over hem te hebben. 

Ik stuur je naar Betlehem, daar wonen Isaï en 

zijn zonen. Eén van die zonen heb ik 

uitgekozen. Hem moet je koning maken.’ 

Maar Samuel zei: ‘Dat kan ik toch niet zomaar 

doen? Als Saul dat hoort, zal hij mij 

vermoorden.’ Toen zei de Heer: ‘Zeg dat je 

een offer aan mij moet brengen. En neem 

daarvoor een jonge koe mee. Nodig ook Isaï 

uit voor dat offer. Dan zal ik je laten weten wie 

ik uitgekozen heb om koning te zijn.’ Samuel 

ontmoet de zonen van Isaï Samuel deed wat 

de Heer gezegd had. De leiders van Betlehem 

schrokken toen Samuel daar aankwam. Ze 

gingen naar hem toe en vroegen: ‘Is het een 

slecht teken dat u hier komt?’ Maar Samuel 

zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik ben 

gekomen om een offer te brengen aan de 

Heer. Jullie moeten je voorbereiden volgens 

de regels in de wet van de Heer. Dan gaan we 

daarna samen naar de plaats waar het offer 

gebracht wordt.’ Samuel nodigde ook Isaï en 

zijn zonen uit. En hij hielp hen om zich voor te 

bereiden op het offer. Eén van de zonen van 

Isaï was Eliab. Toen Samuel hem zag, dacht hij: 

Dit is de man die de Heer uitgekozen 

heeft. Maar de Heer zei tegen Samuel: ‘Let 

niet op zijn uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik 

heb hem niet uitgekozen. Wat je van buiten 

ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen 

altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een 

mens van binnen is.’ Samuel ontmoet David 

Toen riep Isaï zijn zoon Abinadab, en hij stelde 

hem aan Samuel voor. Maar Samuel zei: ‘De 

Heer heeft hem ook niet uitgekozen.’ Toen 

stelde Isaï zijn zoon Samma aan Samuel voor. 

En weer zei Samuel: ‘De Heer heeft hem ook 

niet uitgekozen.’ Zo stelde Isaï zeven zonen 

aan Samuel voor. Samuel zei tegen Isaï: ‘De 

Heer heeft niet één van hen uitgekozen. Heb 

je nog meer zonen?’ En Isaï zei: ‘Ja, mijn 

jongste zoon, David. Hij past op de schapen en 

de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat 

hem dan hier komen. We gaan pas eten van 

het offer als hij er is.’ Isaï liet zijn zoon David 

komen. David was een knappe jongen met 

rood haar en mooie ogen. Toen zei de Heer 

tegen Samuel: ‘Dit is degene die ik uitgekozen 

heb om koning te zijn.’ Toen nam Samuel een 

kruikje met olie. Hij goot de olie over het 

hoofd van David terwijl al zijn broers erbij 

waren. Vanaf dat moment was de geest van 

de Heer in David. Daarna ging Samuel terug 

naar de stad Rama.

 

 

 

 

 

 



De binnenkant is soms anders dan wat je van buiten ziet. Met dit proefje kun je dat zien. 

Wat heb je nodig? -   een fles met water -   een vriezer of een koelbox 

Aan de slag:  

• Leg de fles met water in de vriezer.  

• Laat de fles ongeveer anderhalf uur in de vriezer. Zorg ervoor dat het water nog niet is 

bevroren. Het water moet dus nog vloeibaar zijn.  

• Pak voorzichtig de fles uit de vriezer.  

Wat zie je vanaf de buitenkant? Is de buitenkant hetzelfde als de binnenkant? Sla één keer flink met 

je hand tegen de fles. Wat gebeurt er?  

Door één keer flink met je hand tegen de fles te slaan, ontdek je dat wat je vanaf de buitenkant dacht 

te zien toch niet de binnenkant blijkt te zijn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede God, 

U kijkt anders naar mensen dan wij soms kijken. 

Als wij iemand zien, letten we vaak op de buitenkant.  

Iemand is groot, of sterk, of knap, of heel handig. 

U let juist op de binnenkant. 

U kijkt naar het hart van mensen. 

U ziet of mensen vol liefde zijn. 

En of ze vertrouwen hebben. En hoop. 

Leer ons te kijken naar andere mensen zoals u naar ons kijkt.  

Amen. 

 

Volgende week: David en Goliath 


