
 

 

 

Nr. 3  17 mei 2020 

Hallo allemaal, 

Het 3e deel van het verhaal over David gaat over David en Saul. Saul is jaloers op David 

en is bang dat de mensen David als koning willen in plaats van hem. Hij besluit daarom 

om David te doden, maar of dat lukt? 

Het verhaal staat beschreven in 1 Samuël 18: 6-16 en 1 Samuël 19: 1-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonatan 

Jonatan is de oudste zoon van koning Saul. Saul hoopt dat Jonatan hem later als koning zal opvolgen. 

De naam Jonatan betekent: De Heer heeft gegeven. Jonatan is een dappere soldaat. Volgens 1 Samuel 

14 doodt hij in zijn eentje twintig Filistijnen! Jonatan wordt de beste vriend van David. Ze lijken veel op 

elkaar: ze kunnen goed vechten, ze zijn niet bang, en ze vertrouwen erop dat God hen helpt. In 1 

Samuel 18:1-4 staat zelfs dat David en Jonatan van elkaar houden. Als teken van hun vriendschap geeft 

Jonatan zijn jas, harnas, wapens en riem aan David. Zo laat Jonatan zien dat hij veel bewondering heeft 

voor David. David, een herder, krijgt nu koninklijke kleren en wapens! 

 

Michal 

Michal is de jongste dochter van koning Saul. Saul belooft David dat hij met Michal mag trouwen als hij 

honderd Filistijnen doodt. David doodt zelfs tweehonderd Filistijnen en mag met Michal trouwen. Michal 

houdt echt van David, lees maar in 1 Samuel 18:28. Ze helpt David te vluchten voor haar eigen vader! 

Als ze David geholpen heeft om uit het raam te klimmen, legt ze een godenbeeld in Davids bed. Eigenlijk 

mochten Israëlieten geen godenbeelden maken, en ze ook niet in huis hebben. Toch waren er dus wel 

families die zo’n beeld hadden.

 



1 Samuël 18: 6-16 

1 Samuël 19: 1-18 

David en Saul

 

Na het gevecht met Goliath ging David met het leger terug naar Jeruzalem. Overal waar het leger 

kwam, waren er vrouwen om koning Saul te begroeten. De vrouwen zongen en ze dansten bij de 

vrolijke muziek van trommels en andere instrumenten. Ze zongen om de beurt: ‘Saul heeft duizend 

mannen gedood, en David wel tienduizend!’ Dat lied maakte Saul woedend. Hij dacht: Ze zeggen dat 

David tienduizend vijanden gedood heeft en ik maar duizend. Straks willen ze hem nog koning 

maken! Vanaf die dag vertrouwde Saul David niet meer. De volgende dag stuurde God weer een 

kwade geest naar Saul. Daardoor wist Saul niet meer wat hij deed. Hij liep schreeuwend rond in zijn 

huis en hij had zijn speer in zijn hand.  David begon op zijn harp te spelen om Saul rustig te 

maken. Maar Saul schreeuwde: ‘Ik steek je dood!’ Hij gooide zijn speer naar David, maar David kon 

net op tijd wegkomen.  Saul gooide nog een keer. Maar weer miste hij. Toen werd Saul bang voor 

David, want hij dacht: De Heer help David, maar hij helpt mij niet meer. Daarom stuurde Saul David 

weg. Hij gaf hem de leiding over duizend soldaten.  David en zijn soldaten gingen vechten, maar ze 

kwamen altijd veilig terug. Steeds als David moest vechten, won hij. Want de Heer hielp hem. Saul 

zag dat het goed ging met David. Daarom werd hij erg bang voor hem. Maar iedereen in Israël en 

Juda hield van David. Want David en zijn leger wonnen elke strijd. 

(…) 

Vanaf dat moment liet Saul aan iedereen weten dat hij David wilde doden. Hij vertelde het ook aan 

zijn zoon Jonatan. Maar Jonatan hield veel van David. Daarom waarschuwde Jonatan hem. Hij zei: 

‘Mijn vader probeert je te doden. Dus pas op! Verstop je morgenochtend op een plek buiten de 

stad. Dan zal ik samen met mijn vader ook daarheen komen, en met hem over jou praten. Daarna zal 

ik je vertellen wat hij gezegd heeft.’ 

De volgende ochtend praatte Jonatan met Saul over David. Hij zei: ‘Koning, doe uw dienaar David 

geen kwaad. Want hij doet u ook geen kwaad. Hij doet juist veel goede dingen voor u. Hij heeft 

Goliath verslagen, ook al was dat gevaarlijk voor hemzelf. Zo heeft de Heer ervoor gezorgd dat Israël 

een belangrijk gevecht won. Dat hebt u zelf gezien. En u was daar blij om. Als u David nu doodt, dan 

doodt u iemand die onschuldig is. Waarom zou u dat doen? Daar is geen reden voor.’ Saul luisterde 

naar Jonatan, en hij beloofde plechtig: ‘David zal niet gedood worden. Dat is zo zeker als de Heer 

leeft!’ Toen riep Jonatan David en vertelde hem alles. Daarna bracht hij David naar Saul. En David 

kwam weer in het paleis wonen, net als vroeger. Intussen ging de oorlog tegen de Filistijnen nog 

steeds door. David werd weer de legerleider van Saul. En toen David de Filistijnen verslagen had, 

vluchtten ze voor hem. Op een dag stuurde de Heer weer een kwade geest naar Saul. Saul was thuis 

en hield zijn speer in zijn hand. Toen David op zijn harp begon te spelen, probeerde Saul hem te 

doden met zijn speer. David kon net op tijd wegkomen, en de speer bleef in de muur steken. 

Diezelfde avond vluchtte David naar zijn eigen huis. Saul stuurde daar dienaren naartoe. Zij moesten 

Davids huis bewaken en hem de volgende ochtend doden. Maar Michal, de vrouw van David, 

waarschuwde hem. Ze zei: ‘Zorg dat je vannacht een veilige plaats vindt, anders word je morgen 

gedood.’ Ze hielp David om uit het raam te klimmen. En hij vluchtte naar een veilige plaats. Intussen 

pakte Michal een godenbeeld en legde dat in Davids bed. Ze plakte geitenhaar op het hoofd van het 

beeld. Daarna legde ze een deken over het beeld heen. Toen Sauls dienaren David gevangen wilden 



nemen, zei Michal: ‘David is ziek.’ Voor de tweede keer stuurde Saul zijn dienaren naar Davids huis. 

Hij had tegen hen gezegd: ‘Haal David op. Als het moet, neem dan zijn hele bed maar mee. Maar 

breng David hier, zodat ik hem kan doden.’ De dienaren gingen Davids huis binnen. Toen zagen ze dat 

er een beeld met geitenhaar in Davids bed lag. Toen Saul dat hoorde, zei hij tegen Michal: ‘Waarom 

heb je mij bedrogen? Waarom heb je mijn vijand geholpen om te vluchten?’  Michal antwoordde: ‘Ik 

moest David wel helpen, anders zou hij mij doden.’ 

David was intussen naar een veilige plaats gevlucht. Hij ging naar Samuël in Rama en vertelde hem 

alles. Toen bleef David bij Samuël in het profetenhuis wonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heb je nodig?  

- een groene paprika  

- een ballenpomp  

- een placemat 

Aan de slag:  

- Zet de kleinste opening op de ballenpomp.  

- Trek het handvat van de pomp uit, zodat hij gevuld is met 

lucht.  

- Druk de opening van de pomp voorzichtig door het velletje 

van de paprika.  

- Zet de paprika op de placemat.  

- Duw het handvat met kracht terug. 

  

Wat zie je gebeuren? Wat heeft het met Saul te maken? 

 

David en Saul (verhaal – Elly en de wiebelwagen) 

https://www.youtube.com/watch?v=yM4bQrphg3o 

 

Koning Saul - https://www.youtube.com/watch?v=tSY4I6qW-SM 

Koning Saul (Elly & Rikkert) - https://www.youtube.com/watch?v=ssp1CzLvg9E  

David maakt muziek - https://vimeo.com/180284076 

 

 

VOL VAN JALOEZIE 

David doet goede dingen voor 

Saul, maar toch vertrouwt Saul 

David niet meer. Dit komt door 

een lied dat Saul gehoord heeft. In 

dit lied heeft David meer vijanden 

verslagen dan Saul. Saul is jaloers 

en bang. Straks willen de mensen 

David nog als koning in plaats van 

hem. Saul laat zich vullen met 

jaloezie. Wat voor gevolgen dat 

heeft, ontdek je in het volgende 

proefje. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fclipartspub.com%2Fexplore%2Fdrama-clipart-film%2F&psig=AOvVaw31rMziejGnHpkbX4RdAEFt&ust=1588075792088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODYpr3JiOkCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.youtube.com/watch?v=yM4bQrphg3o
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bartimeus.nl%2Fnieuws%2Fmuziek-op-de-bosschool&psig=AOvVaw02zltuEnAg6C3TlSsD4w1T&ust=1588076127212000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODFrvHKiOkCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.youtube.com/watch?v=tSY4I6qW-SM
https://www.youtube.com/watch?v=ssp1CzLvg9E
https://vimeo.com/180284076


Wat laat de paprika ons zien? 

Het velletje van een paprika laat maar aan één kant lucht door. Lucht kan daardoor wel naar binnen 

maar niet naar buiten. Daarom barst de paprika als je er extra lucht bij doet (de paprika is nog wel 

gewoon voor consumptie te gebruiken      ).  

Als je je laat vullen met jaloezie, maak je veel stuk, net zoals de paprika in stukken breekt. 

 

 

 

 

 

Zo zegent Hij jou 

 

De God van de vrede geeft jou zijn zegen  

op alle wegen die je zult gaan  

Wanneer het meevalt of soms ook tegen  

bij zon en bij regen zal Hij naast je staan 

Hij is als een schaduw die met je meegaat  

jou nooit alleen laat want Hij is trouw  

Ontvang nu de vrede en de genade  

van God, onze Vader  

Zo zegent Hij jou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week: Hemelvaart  

Over 3 weken (7 juni) het laatste deel over David: David en Abigaïl 


