
Bijbel Basics – David en Psalm 23 
 
Beste ouder of opvoeder, 
 
Uw kind doet mee met Bijbel Basics, het kindernevendienstprogramma van het Nederlands 
Bijbelgenootschap waarin de Bijbel én het kind centraal staan. Komende zondagen lezen we met de 
kinderen vier verhalen over David. We sluiten deze serie verhalen af met Psalm 23. Psalm 23 is de 
bekende psalm waarin God wordt vergeleken met een herder. Een aantal bekende personen uit de 
Bijbel, waaronder David, waren herder. 
De volgende bijbelgedeelten staan centraal: 

1) 1 Samuel 16:1-13  David wordt koning 
2) 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53 David en Goliat 
3) 1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18 David en Saul 
4) 1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35  David en Abigaïl 
5) Psalm 23   De Heer is mijn herder 

 
Bent u benieuwd wat uw kinderen allemaal gaan beleven, en wilt u tips om het gesprek met hen aan 
te gaan? Lees dan verder! 
 
Zondag 26 april 2020 – David wordt koning                                                                                                        
Op deze zondag staat 1 Samuel 16:1-13 centraal: Samuel maakt David koning.                                        
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op David die door God uitgekozen wordt om koning te 
zijn. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons erop dat voor God het uiterlijk niet belangrijk is, 
maar  hoe je van binnen bent.  
 
Voor de jongste kinderen is er een leuke verwerking bij het verhaal. In het verhaal wordt verteld dat 

David een herder is, maar dat God wil dat hij een koning wordt. De kinderen denken na wat bij een 

herder hoort en wat bij een koning. Ook kunnen de kinderen een leuk balspel doen.  

Met de oudste kinderen ontdekken we dat God heel anders naar mensen kijkt dan wij vaak doen. In 
het bijbelgedeelte zegt God tegen Samuel: ‘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.’ Goed om thuis over door 
te praten. De volgende vragen kunnen hierbij helpen:  

- Vind jij wat je aan de buitenkant van mensen ziet belangrijk?  
- Vind je je eigen buitenkant belangrijk? Of meer je binnenkant? Of allebei?  
- Hoe kun je bij mensen meer leren letten op de binnenkant? Want je ziet de buitenkant toch 

altijd het eerst? Hoe doe je dat dan?   
Het proefje met als titel ‘Binnenste buiten’  heeft een toevoegende waarde bij het verhaal. Het enige 
wat je er voor nodig hebt, is een flesje water dat anderhalf uur in een vriezer heeft gelegen. 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.  
 
Zondag 3 mei 2020 – David en Goliat                                                                                                                

Op deze zondag staat 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53 centraal: David vecht tegen Goliat. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Davids vertrouwen op God. Hij vertrouwt erop dat 

God hem zal helpen.  

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Saul die bang is voor Goliat. 

  



Met de jongste kinderen ontdekken we hoe groot Goliat is geweest. Dat dit veel groter is dan zij zijn, 
wordt op allerlei manieren ervaren. Ook is er een werkblad waarin de kinderen op zoek gaan naar de 
verschillen tussen David en Goliat. De kinderen zetten het op een rennen in een spel en moeten 
ondertussen goed nadenken wie wat heeft gezegd. Welke uitspraken passen bij Goliat en welke bij 
David? Dit spel is ook leuk voor thuis. 
 
De oudste kinderen proberen zich in te leven in de hoofdrolspelers van het verhaal aan de hand van 
de volgende vragen: 
- David, wat dacht je toen je Goliat voor het eerst zag? Waarom wil je met hem vechten? 
- Saul, waarom ben je bang? Wat vind je ervan dat David jouw harnas niet aan wil? 
- Goliat, hoe is het om een reus te zijn? Hoe weet je zo zeker dat jij zult gaan winnen? 
 
Saul en heel zijn leger waren bang voor Goliat. De kinderen hebben ook stil gestaan bij hun eigen 
angsten. Angsten kunnen soms reusachtige vormen aannemen. De kinderen werpen  hun eigen reus 
van angst omver. 
 
Zondag 10 mei 2020 – David en Saul                                                                                                                  

Op deze zondag staat 1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18 centraal: Saul is jaloers op David en wil hem 

doden, maar Jonatan en Michal helpen David.  

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het feit dat Saul David niet meer vertrouwt.  

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons erop dat David geholpen wordt door Jonatan en 

Michal. 

Voor zowel de jongste kinderen als de oudste kinderen is er bij het verhaal een proefje. U vindt ze op 
de site van Bijbelbasics die bij deze zondag hoort. Proefjes spreken tot de verbeelding en het verhaal 
wordt zo gemakkelijker onthouden. Voor beide groepen is er ook een spel. Voor de jongste kinderen 
is dat ‘Kat en muis’ en voor de oudste kinderen is dat ‘Drie is teveel’. Begrijpen de kinderen wat beide 
spelen met het verhaal te maken hebben? Met de jongste kinderen kunt u thuis de zoekplaat doen. 
Samen kijk je een halve minuut naar de plaat die bij het verhaal past. Daarna draai je de plaat om en  
stel je elkaar om de beurt een vraag over de plaat. Wie van jullie heeft het beste gekeken? 
 
Zondag 17 mei 2020 – David en Abigaïl                                                                                                           

Op deze zondag staat 1 Samuel 25:2-13 en18-35 centraal: David luistert naar Abigaïl, de vrouw van 

Nabal. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op David die de wijsheid van Abigaïl weet te 

waarderen.  

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op David die naar Abigaïl luistert en daardoor geen 

dingen doet waar hij later spijt van zou krijgen.                                                                                                  

Als het moment in de kerkdienst niet is gedaan in de kerk, dan is het een aanrader om thuis te doen. 
De uitleg kunt u lezen op de site bij deze zondag. Aan de hand van een dropjojo wordt het begrip 
‘delen’ duidelijk voor de kinderen. 
De jongste kinderen spelen het verhaal dat ze gehoord hebben uit met hulp van playmobilpoppetjes 
en de oudste kinderen puzzelen uit welke les ze zelf uit dit verhaal kunnen leren. 
 
Zondag 24 mei 2020 – De Heer is mijn herder                                                                                                         

Op deze zondag staat Psalm 23 centraal: een lied waarin God wordt beschreven als een herder.  

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op God die als een herder voor ons zorgt. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die ook op moeilijke momenten bij ons is. 

  



De jongste kinderen maken van een boomtak hun eigen herdersstaf of kunnen van deze psalm een 

mobile maken die ze kunnen ophangen. Door verschillende opdrachten uit te voeren, wandelen de 

kinderen als het ware letterlijk door de woorden van de psalm heen. Alle opdrachten zijn thuis ook te 

doen. U vindt ze op de site bij deze zondag. De oudste kinderen kunnen een schilderij van Psalm 23 

maken. Kijk goed wat er op het schilderij is te zien en laat uw kind erover vertellen. Lees de psalm 

thuis aan tafel nog eens en vraag elkaar welk vers aanspreekt. In de psalm wordt God vergeleken met 

een herder. Kunnen de kinderen nog een ander beroep noemen waarin je iets van God ziet? 

Zondag 31 mei is het Pinksteren. We lezen een gedeelte uit de brief aan de Galaten. De weken 

daarna lezen we vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke 

zondag staat dan een gelijkenis centraal . 

We wensen u een inspirerende tijd toe met uw kind(eren)! 
 
Het team van Bijbel Basics 
Nederlands Bijbelgenootschap 
 

 

 

 

  
 
 

 
 


