
Verwerkingen

Werkblad Leven in het paleis is gevaarlijk voor David

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 1 (2 pagina’s) op stevig papier
 - Kleurmaterialen
 - Scharen
 - Prikpennen
 - Voor elk kind een splitpen

Werkwijze: Kleur David en Saul in op het eerste blad en de speer op het tweede blad.
 Knip de schijven uit over de buitenste lijnen.
 Leg ze op elkaar, op de manier dat je een cirkel ziet, David en Saul bovenop.
 Prik met de prikpen op de stip een gaatje, door beide lagen heen. Steek er dan 
 een splitpen doorheen.
 Nu kun je door de achterste cirkel te draaien de speer van Saul ‘werpen’. Raakt 
 de speer David? Nee, gelukkig niet!
 Kunnen de kinderen zo het Bijbelverhaal navertellen?

Tijdsduur:  10 min.

Dat ging mis!

Je hebt nodig: - Voor elk kind twee witte wandtegeltjes
 - Verf of watervaste stiften
 - Voor elk kind een ziplock zakje
	 -	Een	flinke	stapel	theedoeken
 - Voldoende hamers
 - Voor elk kind twee kartonnetjes met tekst (zie voorbereiding)
 - Schrijfmaterialen

Voorbereiding: Schrijf voor de jongste kinderen twee kartonnetjes met daarop de teksten:
 - Ik gehoorzaam, dus het gaat goed!
 - Ik gehoorzaamde niet, dus dat ging fout!

Werkwijze: Onderbouw
 Teken of schilder op één tegeltje een gezicht met grote oren en een blijde mond. 
 Plak de eerste tekst op een hoekje van de tegel.
 Leg het tweede tegeltje op een theedoek. Leg er een tweede theedoek  
 overheen. Sla met een hamer het tegeltje in stukken. Doe de scherven in het 
 zakje en doe de tweede tekst daarbij. Wees voorzichtig, de scherven kunnen 
 erg scherp zijn!

 Middenbouw
 Leg beide tegeltjes naast elkaar. Teken of schilder een gezicht, verdeeld over 
 beide tegeltjes.
 Teken links een groot oor en een halve blijde mond. Teken rechts een klein oor 
 of geen oor en een halve boze mond.
 Schrijf de eerste tekst op een kartonnetje en plak het op een hoekje van het 
 tegeltje.
 Leg het rechtertegeltje op een theedoek. Leg er een tweede theedoek overheen. 
 Sla met een hamer het tegeltjes in stukken. Doe de scherven in het zakje. Wees 
 voorzichtig, de scherven kunnen erg scherp zijn!
 Schrijf de tweede tekst op een kartonnetje en doe dat in het zakje bij de  
 scherven.

 Tip 
 Zet de teksten op een whiteboard of papier zodat de kinderen het na kunnen 
 schrijven.
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 Bespreek met de kinderen, dat God zelf aan Saul heel duidelijk maakte dat 
 Sauls ongehoorzaamheid ervoor zorgde dat zijn leven heel anders ging lopen 
 dan hij zelf dacht en wilde. Dat ging dus goed mis voor Saul.
 Als wij naar God en goede mensen om ons heen luisteren, dan zal het goed 
 gaan en God ons leven leiden. Maar als wij ongehoorzaam zijn, dan gaat het 
 goed mis en zal ons leven anders lopen dan we hopen. Net als bij koning Saul.

Tijdsduur:  15 min.

Drama

Je hebt nodig: Een ‘acteur’ die boos is (benader bijvoorbeeld een gemeentelid)

Speelwijze: De ‘acteur’ is boos, heel boos. De kinderen mogen om beurten proberen hem of 
 haar uit de boze bui te halen. Als de ene manier niet werkt, probeer dan een 
 andere manier, en nog één, en nog één.

 Grijp terug op het verhaal. Koning Saul was boos. De mooie muziek van David 
 hielp niet, de woorden van zijn zoon Jonatan hielpen niet. Saul bleef boos. 
 Waarom eigenlijk? Waarom was Saul zo boos? Wie kon daar iets aan  
 veranderen? 
 Misschien kon alleen Saul zelf dat doen, met Gods hulp. Door zichzelf te  
 onderzoeken kon hij erachter komen waar zijn pijn zat en zich laten troosten, 
 maar dat deed Saul niet.
 Bij de oudere kinderen kun je er ook over praten hoe zij zelf omgaan met hun 
 boosheid en frustraties.

Tijdsduur:  15 min.

Boos en egoïstisch

Speelwijze: De kinderen mogen laten zien hoe ze doen als ze heel boos zijn (waarschijnlijk 
 uiten ze zich verschillend). Geef hun vervolgens de opdracht om eerst boos te 
 zijn en alleen aan zichzelf te denken en daarna boos te zijn, maar toch ook 
 rekening te houden met anderen. 

Variant:  dit kan als tikspel:
 Als je getikt bent ben je vanaf dat moment zogenaamd boos. Als iedereen getikt 
 is kun je een nieuwe ronde laten ingaan. Als je opnieuw getikt wordt kun je 
 ondanks je boosheid wel rekening houden met anderen.

 Ga terug naar het verhaal. Saul was de koning, hij luisterde in zijn boosheid en 
 jaloezie naar niemand, zelfs niet naar God. Daarom moest God wel ingrijpen.

Tijdsduur:  15 min.
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Puzzelblad David moet vluchten voor Saul

Maak voor elk kind een kopie van werkblad 2.

Oplossing:  we kijken over Sauls schouder naar David, terwijl hij een speer werpt.

Tijdsduur:  5 min.

Vliegervlucht

Je hebt nodig: - Voor elk kind een vel gekleurd knutselpapier/vliegerpapier/cadeaupapier op A3 
formaat (42 x 30 cm.)

 - Voor elk kind 1 stokje van 40 cm.
 - Voor elk kind 1 stokje van 28 cm.
 - Voor elk kind een klosje sterk vliegertouw
 - Stanleymessen
 - Scharen
 - Plakband
 - Linialen
 - Potloden
 - Viltstiften
 - Voor elk kind een stuk lint
 - Restjes gekleurd papier
 - Prikpennen

Voorbereiding:  Maak voor ieder kind een pakketje met benodigdheden. 

Werkwijze: We maken een vlieger. 
 Er zijn twee mogelijkheden:
 - A: De makkelijke manier, de vlieger voor de sier https://nl.pinterest.com/

pin/646336984010580314/visual-search/ 
 - B: De vlieger om echt mee te vliegen https://nl.pinterest.com/

pin/167899892344772596/ 

 N.B. 
 Bij vlieger A komen punt 1 en 4 te vervallen. Kies je voor de vlieger B dan is het 
 verstandig om van tevoren de inkepingen in de stokjes te snijden. Wil je meer 
 tijdwinst dan kun je punt 1 t/m 3 thuis voorbereiden. 
 1. Maak met het stanleymes een kleine inkeping aan de uiteinden van de stokjes. 

Let op, de inkepingen moeten in dezelfde richting lopen.  
 2. Op het grote stokje teken je op 10 cm. met stift een merkstreepje en op het kleine 

stokje een merkstreepje halverwege (14 cm.).
 3. Leg de stokjes met het merkje op elkaar en bind ze vast. Let goed op dat de 

inkepingen in de juiste richting lopen. 
 4. Span het touw langs de stokjes en zorg ervoor dat het touw in de inkepingen vast 

blijft zitten.
 5. Leg het frame op het papier. Teken met een potlood een lijn van punt naar punt, 

in de vorm van een ruit.
 6. Knip de vorm van de vlieger uit met aan alle kanten 2 cm. extra, als plakrand.
 7. Teken, kleur en versier de vlieger en leg het met de achterkant naar boven onder 

het frame. 
 8. Vouw het papier om het frame heen en plak het vast met plakband.
 9. Doe een extra plakbandje aan de boven- en onderkant van de vlieger. Prik daarin 

een gaatje.
 10. Knip voor de ‘toom’ van de vlieger een lengte touw en knoop die door de gaatjes 

goed aan de stokjes vast. 
 11. Maak voor de staart van de vlieger een lang lint vast aan het laagste punt van de 

vlieger en bind er om de 15 cm. een strikje papier aan.

Tijdsduur:  20 min.
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Vlog: een aantal dagen uit het leven van Saul

Je hebt nodig voor elk groepje:
 - Een smartphone
 - Pen en papier
 - Attributen, bijvoorbeeld:
	 	 •	een	muziekinstrument
	 	 •	een	speer	(bezemsteel	met	kartonnen	punt)
	 	 •	een	kroon
	 	 •	een	pruik
	 	 •	een	grote	knuffel	of	kussens
	 	 •	deken
	 	 •	verkleedkleren
 - Liederen of muziek van youtube

Voorbereiding: Informatie en tips over vloggen vind je op de volgende sites: 
 https://www.dutchblogger.nl/beginnen/9-vlog-tips-beginnende-vloggers
 https://www.kidsweek.nl/nieuws/vloggen-doe-je-zo-9-tips
 Neem die informatie door.

Werkwijze: De kinderen gaan in groepjes vloggen: een video opnemen met een smartphone 
	 of	camera,	en	samen	terugkijken.	De	gemaakte	filmpjes	kun	je	daarna	via		
 whatsapp of mail delen met de ouders van de kinderen. 
 De kinderen verzinnen zelf een vlog naar aanleiding van de titel: Een aantal  
 dagen uit het leven verhaal van Saul. Een vlog zoals Saul de gebeurtenissen 
 beleeft, of vanuit het perspectief van Jonatan, Michal of David. 
 Deel de groepjes in en laat hen met een persoon in het verhaal aan de slag 
 gaan. 
 Ze maken eerst een opzet op papier:
 1. Wat is het verhaal, wat wil je laten zien?
 2. Wie komen er in beeld?
 3. Waar wordt de vlog opgenomen?
 4. Wat is er nodig aan kleding?
 5. Zoek materiaal en spullen bij elkaar voor het decor. 
 6. Zoek passend geluid, muziek. 
 7. Laat de emoties zien in het spel, zoals liefde, boosheid, angst, verdriet. 
	 Ook	verdelen	ze	de	taken:	wie	speelt,	wie	filmt?

Uitgewerkt voorbeeld:  Vlog Saul: voorgeschiedenis verteld en vers 9 t/m 10 uitgebeeld. 
 1. Saul vertelt eerst in zijn vlog hoe verschrikkelijk jaloers hij is op David. God 

neemt hem de kroon af, omdat hij niet gehoorzaam was. Zijn populariteit 
neemt af en David wint het in populariteit bij het volk, want David had Goliat 
verslagen en nu hebben ze de Filistijnen opnieuw verslagen. Dat is de reden 
waarom hij David dood wenst. Maar ja, het gaat hier over David, zijn schoon-
zoon, de beste vriend van zijn zoon Jonatan en de lieve echtgenoot van zijn 
dochter Michal.  Om zijn gemoed te kalmeren komt David voor hem spelen. 
Ha, daar is hij. Nu komt David ook in het beeld van de vlog, ze begroeten 
elkaar en David gaat spelen. Als hij David ziet en hoort wordt Saul juist he-
lemaal woest en gooit een speer. David vlucht.   

 2.  Saul en David. 
 3. Aan het hof van Saul. 
 4. Kroon, mantel, speer. 
 5. Stoel voor Saul en stoel voor David, muziekinstrument. 
 6. Harpmuziek zoeken op youtube. 
 7. Sauls laatste zin in de vlog: Hij zal me niet ontkomen, Ik wil hem dood, ik 

stuur mijn mannen op hem af. Over en uit, grrr! 

Kort voorbeeld:  Vlog Jonatan, vers 1 t/m 7: 
 Jonatan vertelt in de vlog wat hij heeft meegemaakt. Zijn vader wil zijn beste 
 vriend vermoorden, en gelukkig luistert zijn vader en komt het weer goed. 
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Kort voorbeeld:  Vlog Michal, vers 11 t/m 17: 
 Zij is de vrouw van David. Zij werd zijn bruid nadat David de reus Goliat had 
 verslagen. Zij helpt David vluchten voor haar jaloerse vader. Je kunt haar laten 
 vertellen hoe ze David door het raam liet vluchten en ze kan ook de nep-David 
 onder de deken laten zien. Maak ook de opname, dat Saul bij haar binnenkomt. 
 Je kunt het laten eindigen dat Saul weg loopt en Michal zegt: ‘O, ik ben zo bang 
 voor mijn vader, ik hoop maar dat David veilig is!  

Kort voorbeeld:  Vlog David vers 18 t/m 24: 
 Hij komt aan bij Samuël. Samen kunnen ze het verhaal vertellen. David kan 
 vertellen dat hij veilig is en dat ze niet alleen zijn, maar met heel wat mannen 
 van Saul.  Daarbij kunnen ze een lied zingen of laten horen, bijvoorbeeld: Here 
 der Heren, koning der koningen, van Elly en Rikkert. Daarmee geven ze de 
 geestvervoering weer.

Variant:  Het is ook mogelijk dat ze een vlog maken over iets uit hun eigen leven, dat ze 
 jaloers zijn op iemand bijvoorbeeld, omdat die ander iets heeft of kan wat jezelf 
 graag wil hebben of kunnen. 

 Na het noteren van de aandachtspunten en het voorbereiden van decors,  
 attributen en eventueel muziek worden de vlogs echt gemaakt.
	 Stuur	elkaar	na	afloop	de	resultaten	toe.

Tijdsduur:  30 min.

Puzzelblad David op de vlucht voor Saul!

Je hebt nodig: - Voor elk kind een kopie van werkblad 3
 - Voldoende bijbels OF kopieën van 1 Samuel 19.
 - Voor elk kind een leeg vel A4
 - Scharen
 - Lijm
 - Kleurmaterialen

Werkwijze: Knip de plaatjes uit en leg ze in de goede volgorde, met behulp van het  
 Bijbelgedeelte. Plak de plaatjes in de goede volgorde op, zodat er een kloppend 
 stripverhaal ontstaat. Als er tijd over is kun je de tekeningen inkleuren.

Oplossing:  1=J, 2=C, 3=G, 4=E, 5=K, 6=A, 7=I, 8=F, 9=L, 10=D, 11=H, 12=B.  

Tijdsduur:  15 min.
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