
 

kids en de Bijbel 

 voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen  
 

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: David, Saul en Jonatan 
 

Nadat hij Goliat had verslagen en de Filistijnen weer waren teruggegaan naar 

hun eigen land, bleef David bij koning Saul en zijn zoon Jonatan. Vaak speelde 

David op zijn harp voor de koning. David en Jonatan waren hele goede vrien-

den, en Jonatan gaf David zijn kleren en zijn zwaard. David mocht ook met 

Michal, de zus van Jonatan, trouwen. David moest nu het leger van koning 

Saul leiden, en overal waar hij ging won hij van de vijand, want de Here God 

was met hem. Het gewone volk vond hem een grote held, en Jonatan ook. 

Maar koning Saul werd jaloers op David, omdat iedereen voor hem juichte. 

Eens probeerde koning Saul een speer naar David te gooien, maar hij raakte 

hem gelukkig niet. Een andere keer stuurde hij soldaten naar het huis van 

David om hem te pakken. Maar Michal hoorde het en liet hem snel wegrennen. 

Toen zei ze tegen de soldaten dat hij ziek was, maar toen ze in het bed ke-

ken lag David daar niet. 
 

Jonatan zei tegen zijn vader “Waarom laat u David niet met rust? Want hij is 

een trouw dienaar van u”. Toen had koning Saul spijt. Maar op een dag kwam 

David niet eten bij de koning; en die werd vreselijk boos. Jonatan zei dat Da-

vid van zijn broers bij zijn familie moest eten. Toen werd koning Saul ook 

heel boos op Jonatan, en hij zei “Als David leeft, wordt jij nooit koning”. 

Maar Jonatan wilde liever David redden dan zelf koning worden. Hij ging naar 

het veld en schoot pijlen weg. “Ga nog verder weg zoeken” riep hij toen zijn 

dienaar de pijlen ging halen. Dat was een geheim teken dat David en Jonatan 

hadden afgesproken. David hoorde wat Jonatan zei, en hij wist dat hij voor 

zijn leven moest rennen. Ze waren zo verdrietig, want ze waren zulke goede 

vrienden. Maar zijn vader wilde David kwaad doen, en zocht hem overal. Want 

David ging steeds weer ergens anders heen en verstopte zich in holen in de 

bergen, in de heuvels, en in de woestijn. Maar de Here God bewaarde David, 

want hij vertrouwde op God en had Hem lief, en koning Saul juist niet. Toen 

David een tijdje in een ander land ging wonen, kwamen veel mensen uit Israël 

naar hem toe, omdat ze liever bij hem woonden dan bij koning Saul. Uiteinde-

lijk stierven koning Saul, Jonatan en zijn broers in een oorlog met de Filistij-

nen. Wat was David verdrietig, want hij had ze allemaal lief.       G.T. 
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Kleurplaat bij het Bijbelverhaal     

Kleur of verf de plaat in. Elk nummer heeft een eigen kleur: 

1. roze  2. geel   3 rood   4 blauw  5 groen  6 bruin.    Veel plezier! 
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Knutselen bij het Bijbelverhaal 

Kleur of verf de plaatjes, ook die van het losse vel. 

Knip alles netjes uit, ook Saul op het losse vel. 

Rijg de snaren in de harp. Schuif de harp tussen de 

benen van David. 

Maak de armen met de splitpen aan David vast. 

Schuif de ene arm voor de harp en de andere er 

achter. Plak nu Saul en David op het gele papier. 
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 David, David, speel nog eens voor mij, 

dan gaat al mijn angst voorbij. 

Overstem mijn boze dromen, 

dat ze niet meer kunnen komen. 

Tokkel op je harp, speel op je fluit 

't liedje van verlangen, zing het uit. 
 

David, David, vlucht niet weg voor mij, 

neem je harp en zing mij blij. 

Laat je lied van vrede horen 

van de allerhoogste toren. 

Tokkel op je harp, speel op je fluit 

‘t liedje van verlangen, zing het uit. 

 Liedje            David 

Uit: Alles wordt nieuw van Hanna Lam  

 Wil je weten waar Davíd op speelt? Trek dan een lijn van 1 naar 23. 

Welke omtrek past precies bij het plaatje van de lier? 
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