
 

 
 

 
Gewonnen!  
Overal waar het leger met David komt, zijn er vrouwen om koning Saul te begroeten. De vrouwen 
zingen en ze dansen bij de vrolijke muziek van trommels en andere instrumenten. Ze zingen om de 
beurt: ‘Saul heeft duizend mannen gedood, en David wel tienduizend!’ Dat lied maakt Saul woedend. 
Hij is bang dat de mensen David in zijn plaats koning willen maken. 
 
Gebed: 
Goede God, 
We hebben gehoord dat David gezalfd werd tot koning. 
En dat hij de reus Goliat heeft gedood. 
Het was heel bijzonder wat David meemaakte. 
Er waren mooie en moeilijke dingen in zijn leven. 
Vandaag horen we dat niet iedereen blij met hem is. 
Ook wij maken bijzondere dingen mee. 
En soms moeilijke. 
Wilt u bij ons zijn, ook als we het moeilijk hebben? 
Zoals u ook bij David was? 
Amen. 
  



Verhaal 4-8 jaar: 
Koning Saul is jaloers  
Saul stampt boos door zijn kamer in het paleis. In zijn hoofd hoort hij de vrouwen nog zingen: ‘Saul 
wint van duizend soldaten, maar David? Die wint van tienduizend soldaten!’  
Saul is jaloers. Hij wil niet dat David beter is dan hij. Koning Saul wil zélf de beste zijn. Steeds bozer 
loopt hij rondjes om zijn bed. Hij begint met zijn speer te zwaaien. Hij schreeuwt zo hard als hij kan: 
‘WAAAAAAH!’  
Geschrokken kijkt David om de hoek van de kamer. Nu heeft koning Saul alweer last van een kwade 
geest. David zal snel een liedje voor hem spelen. Daar wordt de koning altijd rustig van. David pakt 
zijn harp en… ‘Ik steek je dood!’ roept Saul. David schrikt. De speer van koning Saul vliegt door de 
lucht. Recht op David af! Mis! Maar Saul gooit nog een keer. David duikt in elkaar en… weer mis! De 
speer valt op de grond. Ineens wordt Saul weer rustig. Hij zucht verdrietig. ‘God helpt jou, David,’ 
fluistert hij. ‘Hij helpt mij niet meer.’  
 
Koning Saul heeft twee kinderen die veel van David houden. Prins Jonatan en prinses Michal. Jonatan 
is de beste vriend van David en Michal is zelfs met David getrouwd. Ze vinden het heel erg dat Saul zo 
boos op David is. Saul stuurt David telkens de oorlog in. Misschien gaat hij dan dood als soldaat, 
denkt Saul, maar David blijft winnen. Hoe vaker David wint, hoe bozer Saul wordt. ‘Papa,’ zegt 
Jonatan tegen koning Saul. ‘U moet David geen pijn doen. Hij heeft gewonnen van de reus Goliat en 
hij doet veel goede dingen voor u.’ David staat verstopt achter een rots, hij luistert. ‘Je hebt gelijk,’ 
zegt Saul. ‘Ik zal David niet doodmaken’.  

 
David komt terug naar het paleis van 
koning Saul. Even lijkt alles goed, 
maar op een dag hoort hij Saul weer 
schreeuwen. De kwade geest is weer 
bij hem! Snel pakt David zijn harp, hij 
speelt muziek voor koning Saul en…  
‘WAAAAAH!’  
Saul gooit zijn speer naar David. Hij 
blijft in de muur zitten, vlak naast 
Davids hoofd. David rent naar huis, 
naar prinses Michal, met de soldaten 
van Saul achter hem aan.  
Prinses Michal is slim. Ze helpt David 
om stilletjes uit het raam te 

klimmen. ‘Ren weg, David!’ Dan pakt ze een beeld. Ze plakt geitenhaar op het hoofd en ze legt het 
beeld in bed. Nu lijkt het net alsof David in bed ligt.  
‘Kom naar buiten, David,’ roepen de soldaten buiten. ‘Je moet naar de gevangenis!’  
‘Dat kan niet,’ zegt Michal, ‘David is ziek. Hij ligt hier in bed.’  
Maar even later komen de soldaten weer terug.  
‘Doe open, Michal, we tillen David gewoon in zijn bed naar de koning!’ Nu doet Michal de deur open. 
De mannen trekken de deken aan de kant en… ze kijken elkaar verbaasd aan. ‘Dat is David niet, het is 
een beeld!’  
 
Ver weg in de velden rent David. Hij rent helemaal naar het huis van Samuel. Bij Samuel kan hij alles 
vertellen. Eindelijk is David veilig. Veilig voor koning Saul.   



Verhaal 8-12 jaar: 
Saul wordt jaloers op David  
Na het gevecht met Goliat 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.  
 
Saul probeert David te doden  
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 helpt 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.  
 

Saul wil David doden  
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.’  
 
 

Jonatan houdt zijn vader tegen  
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 Goliat 
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.  
 
 
 
 



Saul wil David toch doden  
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.  
 
Michal helpt David  
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.’  
 
De dienaren ontdekken het beeld  
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 vlucht naar Samuel  
David was intussen naar een veilige plaats gevlucht. Hij ging naar Samuel in Rama en vertelde hem 
alles. Toen bleef David bij Samuel in het profetenhuis wonen. 
 
 
 
Om over te praten 
4-8 jaar  
- Waarom stampt Saul boos door de kamer van het paleis?  
- Saul is jaloers. Wat betekent jaloers zijn?  
- Waarom is Saul jaloers op David?  
- Ben jij weleens jaloers geweest op iemand. Waarom?  
- Saul merkt dat God David helpt. Waar merkt hij dat aan, denk je?  
 
8-12 jaar  
- Waarom vinden de mensen David een betere soldaat dan Saul?  
- Hoe reageert Saul? Begrijp je zijn reactie?  
- Van wie krijgt David hulp? Wat doen zij om te voorkomen dat David door hun vader wordt gedood?  
- Ben jij weleens door iemand geholpen van wie je het niet verwachtte? Of heb je weleens iemand 
geholpen die het niet had verwacht? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  



  



 

 


