
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. David en Saul 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 1 Samuël 24:11b. 

 Vind je het makkelijk om eerst aan anderen te denken en dan pas aan jezelf? 

 Als iemand onaardig is tegen jou, lijkt het logisch om onaardig terug te doen. Maar wat 

gebeurt als je juist rustig en vriendelijk blijft? 

 Denk aan iemand met wie je niet zo goed kan opschieten. Wat zou hij of zij doen als jij aardig 

bleef als hij of zij onaardig tegen jou doet? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Saul werd koning en had in het begin veel succesvol om zijn vijanden te verslaan. Maar het succes 

maakt hem trots en veranderde zijn hart. Hij dacht dat hij wijs en slim was. Sauls zoon Jonatan had 

een goede vriend: David. David was een eenvoudige jongen die voor de schapen van zijn vader 

zorgde. Door de zonden van Saul, koos God David uit als de volgende koning, en niet Jonatan of een 

van zijn broers. Normaal gesproken zou een van de zonen van Saul de troon krijgen na hun vader. 

Toen David Goliat versloeg, werd Saul jaloers en achterdochtig. Hij probeerde David te vermoorden. 

David ontsnapte, maar Saul achtervolgde hem maandenlang. 

Lees nu samen 1 Samuël 24:1-12. 

Wat er daarna gebeurde… 

Toen dit gebeurd was, snapte Saul dat David echt zijn leven had gespaard en dat David de nieuwe 

koning zou worden. David beloofde hem dat hij geen wraak zou nemen op Sauls nakomelingen 

wanneer de koning zou sterven. (Koningen deden dat vaak om van al hun tegenstanders af te 

komen.) 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 48 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Wapens Dit was het IJzeren Tijdperk in de geschiedenis. Zwaarden, dolken, schilden en speren 

werden gemaakt van ijzer. Er bestond nog geen ijzersmid in Israël en de soldaten moesten naar de 

Filistijnen, hun vijanden, om hun wapens te laten maken en slijpen! 

David vogelvrij Koning Saul werd jaloers op David, die moest vluchten. Hij leidde een groep mannen 

die in de woestijn leefden en altijd op de vlucht waren van Saul en zijn leger. Ze waren vogelvrij omdat 

er geen wet meer was die hen kon beschermen. 

Sauls dood David deed Saul niets, maar de koning overleed later in een gevecht. David was zo 

verdrietig toen hij het hoorde dat hij zijn kleren scheurde en niet wilde eten. Hij schreef een lied waarin 

hij Saul ‘een held’ noemde en een ‘machtig strijder’. Je kunt erover lezen in 2 Samuël 1. 

Probeer het uit 

Stel je voor dat jij David bent dat je wordt geïnterviewd voor het journaal. Vraag aan een vriend(in) of 

hij de interviewer wil zijn. 

 Hou zou je deze vragen beantwoorden? 

 Hoe voelde jij je toen op de vlucht was voor Saul? 

 Kon Samuël zich vergist hebben toen hij jou zalfde als nieuwe koning? 

 Wat voor keuzes moest je maken toen je in de grot was en Saul binnenkwam? 

 Waarom heb je Saul niet vermoord? 

 Hoe wist je wat goed was om te doen? 

 Hoe hielp God je? 

 Stel elkaar nu gewoon deze vragen: 

 Hoe helpt God ons om de juiste keuzes te maken? 

 Kun jij je een keer herinneren dat God je hielp om het goede te doen, ook al was dat niet 

makkelijk? 

Praten met God 

Is er iemand die je boos, jaloers of bang maakt? Praat met God over hoe en waarom jij je zo voelt. 

Vraag Hem om je te helpen om niet boos of gemeen tegen hen te gaan doen. 

 

 


