
 
 

 

SCHETS 1: TOT KONING GEZALFD   

Vraag 1:  

a) Lijntje trekken.  

b) Jeruzalem.   

  

 

Vraag 2: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 3: -   

 

Vraag 4:  

a) In 1 Sam. 16: 7 staat: ‘Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE 

ziet het hart aan.’ 

b) We moeten proberen niet naar de buitenkant van mensen te kijken maar ontdekken 

hoe ze echt zijn. 

 

Vraag 5:  De zalving van Jezus door Maria te Bethanië, de olie voor de hogepriester, de zalving 

van zieken door de discipelen( Markus 6:13), bij het baden voor een feest (Lukas 7:46). 

 

Vraag 6:  

a) Gezalfde.  

b) Profeet, priester en koning.  

c) Tot profeet, priester en koning.  

d) Als profeet belijd ik Gods naam.  

Als priester offer ik mijzelf aan de Heere.  

Als koning strijd ik tegen de zonde.  

 

SCHETS 2: DAVID VERSLAAT GOLIATH  

Vraag 1:   

 

a) Zijn hoogte/lengte was zes ellen en een span. Goliath is ongeveer 3 meter lang. 
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Een koperen/bronzen helm. 

Een harnas van ongeveer 55 kg. 

Koperen scheenharnassen boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn 

schouders.  

Zijn speer is bijna 10 kg en is omwikkeld met een leren riem.  

Hij heeft en schilddrager. 

b) Eigen antwoord.  

c) Hierdoor weten we dat Goliath een onoverwinbare indruk maakt.  

 

Vraag 2:   

a) Koning Saul, Eliab (en de soldaten van het leger van koning Saul).   

b) Eigen antwoord. 

 

Vraag 3:  

a) Goliath bespot de levende God.  

b) Hij vertrouwt op de Heere.  

c) Eigen antwoord.  

d) SV: En roept Mij aan in den dag der benauwdheid. Ik zal u er uithelpen en gij zult 

Mij eren.  

HSV: Roep Mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult Mij 

eren.  

 

Vraag 4:  

a) Een leeuw en een beer. David vertelt koning Saul dat hij met een leeuw en een 

beer gevochten heeft als herder.  

b) Een staf en een slinger. 

 

Vraag 5:   

a) Hij wil opkomen voor de eer van de Heere en hij vertrouwt erop dat God hem de 

overwinning zal geven.   

b) Door het steentje te besturen. Goliath wordt er dodelijk door getroffen.  

c) Eigen antwoord.  

 

Vraag 6:  

a) Een slang (Genesis 3:1), een brullende leeuw (1 Petrus 5:8) of een grote draak 

(Openbaring 12:9). 

b) Het Lam zal overwinnen! 

 

SCHETS 3: DAVID IN ZIKLAG  

Vraag 1:   

a) Koning Saul wist dat hij geen koning zou blijven, dat had God tegen Saul gezegd. 

Saul wilde dat niet, hij wilde dat hij zelf en zijn eigen zonen koning zouden 

worden. De Heere wilde dat David koning zou worden. Saul ging daartegenin en 

wilde David doden, zodat David geen koning zou kunnen worden.  

b) Nee, dat was geen goed plan. David had moeten bidden tot God. Hij had God 

moeten vragen wat hij moest doen. David vluchtte naar een heidens land, een 

land waar God niet gediend werd. Dat is nooit Gods bedoeling. God wil dat we op 



 
 

plekken zijn waar Hij gediend wordt. De Filistijnen waren ook de vijanden van 

David. David had Goliath verslagen. Ook had David al meerdere keren tegen de 

Filistijnen gevochten toen hij generaal van het Israëlische leger was.  

c) In de nood is het altijd nodig om te bidden. God kan en wil altijd helpen in de 

nood, daarom moeten we tot Hem gaan en op Hem vertrouwen. Dat betekent niet 

dat we altijd gelijk uit de problemen zijn, maar God wil wel kracht geven om door 

te gaan. 

 

Stelling: Het eerste deel is natuurlijk waar. We moeten echt op God vertrouwen en niet op 

mensen. God is almachtig en kan dus echt helpen. Maar soms wijst God mensen aan 

die ons kunnen helpen. God schakelt deze mensen dan in om te helpen. Als we in 

nood zijn stuurt God vaak geen hulp van engelen of rechtstreeks uit de hemel, maar 

heel vaak stuurt de Heere hulp door gebruik te maken van andere mensen om ons 

heen.  

 

Vraag 2:  

a) David wilde veilig wonen bij de Filistijnen. Israël was de vijand van de Filistijnen. 

David probeerde dus vriendjes te worden met koning Achis door te zeggen dat hij 

tegen Israël had gevochten.  

b) Later in de geschiedenis gaat koning Achis met een groot leger naar Israël toe om 

te gaan vechten. Hij zegt dan tegen David en zijn mannen dat hij mee moet gaan 

om te vechten. Maar dat wil David helemaal niet, hij wil niet vechten tegen zijn 

eigen volk. Dit was wel zijn eigen schuld, want David had steeds tegen koning 

Achis gezegd dat hij heel vaak tegen Israël had gevochten.  

c) Eigen antwoord.  

d) Probeer dit heel praktisch te maken. Laat de kinderen eerst maar met ideeën 

komen. Misschien kan een tekening op je kamer je er wel aan  herinneren dat je 

eerlijk moet zijn. Of je spreekt met elkaar af dat je tegen elkaar altijd de waarheid 

zult spreken. Het is altijd beter om als je iets fout hebt gedaan het eerlijk te 

zeggen dan om het niet te zeggen. Als we het te moeilijk vinden om tegen elkaar 

de waarheid te spreken dan mogen we ook weten dat we in ons gebed tegen God 

ook altijd de waarheid mogen en moeten spreken. 

 

Stelling: Dit kan zeker: 

- Door iets te verzwijgen wat je wel zou moeten zeggen.  

- Door in je gedrag te doen alsof er niets aan de hand is, terwijl er wel wat is 

gebeurd.  

- Bedenk met elkaar nog meer voorbeelden…  

 

Vraag 3:  

a) De Heere Jezus moet geboren worden in Bethlehem. De Heere Jezus is 

uiteindelijk de zoon van David.   

b) Tabernakel, tempel.  

c) Je kunt hier verschillende voorbeelden bedenken: 

Het offer op het altaar: Christus is het offer voor de zonden. 

Het koperen wasvat: Christus wast de zonden van Zijn kinderen schoon.  

De ark: Christus is naar de aarde gekomen en wil bij ons wonen. 



 
 

De tafel van de toonbroden: Christus zegt van Zichzelf: Ik ben het Brood des 

levens.  

De gouden kandelaar: Christus zegt van Zichzelf: Ik ben het Licht van de wereld.  

d) Je kunt de kinderen helpen door ze aan bepaalde geschiedenissen te herinneren: 

De vrouw die op bezoek kwam bij koning Salomo: koningin van Scheba.  

De vrouw die de verspieders hielp: Rachab 

De schoondochter van Naomi: Ruth 

De belangrijkste knecht van Abram: Eliëzer. 

 

Stelling: Israël was het enige land waar God gediend werd, daarom moet er wel een hele 

goede reden zijn om weg te gaan. Het mag alleen als God toestemming geeft. Elia 

had dit bijvoorbeeld toen hij naar de weduwe te Zarfath ging. Maar toen Elisa 

wegvluchtte in de woestijn stuurde God hem terug naar Israël. God wil dat we op de 

plek zijn waar we Hem kunnen dienen, dat is het belangrijkste.  

 

Vraag 4:  

a) De Heere geeft in Mattheus 28: 19 de opdracht om alle volken te onderwijzen en 

te dopen. Na het Pinksterfeest werd de boodschap uit de Bijbel overal verteld. 

Overal waar de boodschap uit de Bijbel te horen is kun je God dienen. Na het 

Pinksterfeest kan dat dus ook buiten Israël.   

b) Dat de Heere Jezus is gekomen naar de aarde om de zonde weg te nemen. 

Daardoor kan iedereen die in de Heere God gelooft een kind van Hem zijn. 

c) Als we niet meer luisteren naar de Bijbel dan gaan we weg bij het volk van God. 

Het is dus heel belangrijk om te blijven luisteren naar de woorden van de Heere. 

Je kunt weggaan bij God door niet meer naar de kerk te gaan en nooit meer uit de 

Bijbel te lezen. Maar als je wel naar de kerk gaat en je wel uit de Bijbel leest, maar 

je vergeet alles weer wat er in staat dan ga je ook weg bij de Heere God. 

Vraag 5:  

a) Eigen antwoord.  

b) –  

c) Bedenk met elkaar wat je bij jezelf kunt bedenken als je boos bent. Je kunt 

bijvoorbeeld ook afspreken dat je de komende week iedere avond voordat je gaat 

slapen terugdenkt aan de dag, je bedenkt dan bij jezelf of je boos geworden bent 

en of dat op een goede manier ging. Als dat niet zo is kun je het aan de Heere 

belijden en om vergeving vragen. Je kunt dan ook bedenken wat je de volgende 

dag kunt doen om het weer goed te maken. 

 

Vraag 6:  

a) Het was niet zo dat de mannen die bleven uitrusten niet mee wilden vechten, 

maar ze waren te moe. Ook is het niet goed als er mensen bij elkaar wonen 

waarvan de één veel meer heeft dan de ander. Dan wordt het gevaar heel groot 

dat mensen gaan neerkijken op anderen of juist jaloers worden op anderen. Je 

ziet hier ook een stukje van de gemeenschap der heiligen zichtbaar worden. Als 

iemand te moe is dan krijgt diegene rust, als iemand iets minder heeft dan geeft 

degene die meer heeft iets weg. Dat is liefde voor elkaar.  

b) Voorbeelden te over. Er zijn heel veel mensen die in armoede leven. Ook zijn er 

mensen die geld genoeg hebben, maar bijvoorbeeld heel eenzaam zijn, dat is ook 



 
 

een soort arm zijn. Zo zijn er heel veel soorten van ‘arm’ zijn. Dat kan bij mensen 

heel dichtbij zijn, maar verder weg is dat zeker het geval.  

c) In je eentje kun je niet alle wereldproblemen oplossen, maar je kunt soms in iets 

kleins wel heel veel voor iemand anders betekenen. Probeer met elkaar iets 

concreets te bedenken wat je voor iemand die op een bepaalde manier arm is, 

kunt doen. 

 

Stelling: De Heere heeft in de wetten aan het volk Israël geschreven dat er geen bedelaars in 

een stad mogen zijn. De rijken moeten ervoor zorgen dat de arme mensen genoeg 

hebben om van te leven. Dat is ons tot voorbeeld. Doen wij er alles aan om mensen 

uit hun armoede te helpen, wat voor soort armoede het dan ook is? We moeten ook 

nuchter zijn, wij in ons eentje kunnen er niet voor zorgen dat alle armoede van heel de 

wereld wordt opgelost. Maar als iedereen probeerde om de armoede van de ander 

tegen te gaan, dan waren er al wel heel veel problemen opgelost. Het is onze taak om 

in onze eigen omgeving zoveel mogelijk voor elkaar te zorgen.  

 

Vraag 7:  

a) De stad Ziklag was verbrand. Dit was een wraakactie van de volken die David en 

zijn mannen eerst hadden aangevallen. Achis was daar nu achter gekomen. De 

leugen van David was uitgekomen, David had Israël niet aangevallen, maar 

allerlei andere volkeren. Koning Achis zou er nu dus wel voor zorgen dat het niet 

goed zou aflopen met David.  

b) Zeker wel. Doordat Davids plan door bij de Filistijnen te gaan wonen, mislukte, liet 

God weten dat David weer terug moest. Davids plan was geen goed plan. Het 

volk Israël was het volk van de Heere. David moest koning worden van dat volk, 

dat had de Heere beloofd. Daarom hoorde David in Israël en niet bij de Filistijnen. 

Omdat God dit wilde kon David toch terug gaan, want als de Heere het wil, dan 

zal de Heere er ook voor zorgen dat Saul niets aan David kon doen.  

c) Het grote doel van elk mens is om tot eer van God te leven. De Heere wil niet dat 

iemand verloren gaat, Hij wil dat iedereen – dus ook jij! – tot bekering komt en in 

geloof met Hem leeft.  

 

SCHETS 4: DAVID OP DE TROON   

Vraag 1:  

a) David vraagt de Heere om raad. Meestal ging dit via de hogepriester.  

b) Eigen antwoord.  

c) Gewoonlijk spreekt de Heere door Zijn Woord. Dit kan overal zijn.  

 

Vraag 2: Ahinoam en Abigail.  

 

Vraag 3:  De eerste keer moest in het geheim gebeuren. Het gebeurde in Bethlehem. Samuel 

was erbij en had een hoorn bij zich. Na het zalven moest David weer terug naar de 

schapen. 

Bij de tweede keer waren de mannen van Juda aanwezig. Het zalven gebeurde niet 

meer in het geheim. Iedereen mocht weten dat David de nieuwe koning was. Het 

gebeurde te Hebron. 

 



 
 

Vraag 4:  

a) Mensen die ook lang moesten wachten: Noach op de zondvloed, Abraham en 

Sara op Izak, Zacharias en Elizabeth op Johannes, het volk Israël op de geboorte 

van de Heere Jezus. 

b) Eigen antwoord.  

 

Vraag 5:  

a) David vond het goed dat ze de lichamen hadden opgehaald. Hij heeft tot het laatst 

respect betoond aan Saul. 

b) De mannen van Jabes zullen het vast fijn gevonden hebben dat David het goed 

vond dat ze Saul begraven hadden. David was erg vriendelijk voor hen. 

 

Vraag 6:  

a) Wij zijn broeders.  

b) Dat de Heere beloofd heeft dat David koning zal zijn.  

c) David wordt tot koning gezalfd.  

d) Herder.  

e) De Heere Jezus.  

 

Vraag 7: 30, 7½, 33, 40½.  

 

Vraag 8: -  

 

Vraag 9: De Heere doet altijd wat Hij beloofd heeft!    

 

SCHETS 5: EEN HUIS VOOR DE HEERE  

Vraag 1:  

a) Koning David krijgt het idee om een huis voor de Heere te bouwen. 

b) Er is een periode van rust in het koninkrijk van David aangebroken. Juist in een 

periode van rust is er meer ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Bovendien 

is koning David van mening dat God hem deze periode van rust in zijn koninkrijk 

heeft gegeven. Koning David wil God hiervoor bedanken.  

 

Vraag 2: 

a) Hij is het er gelijk mee eens. 

b) Eigen antwoord. 

c) De profeet Nathan overlegt niet eerst met de Heere God, wat die van het idee van 

koning David vindt, maar reageert vanuit zijn eigen mening en enthousiasme. 

Hierin is het beter als de profeet Nathan eerst God vraagt wat Hij van deze 

plannen van koning David vindt.  

 

Vraag 3:  

a) Om het woord van de Heere door te geven.  

b) God spreekt tot Nathan ’s nachts en rechtstreeks. Er staat niet in de Bijbel dat de 

profeet Nathan een droom kreeg of een visioen. 

c) De Heere God maakt duidelijk dat er nog geen huis voor Hem gebouwd hoeft te 

worden. De Heere heeft altijd in een tent gewoond onder het volk Israel. Dat is 



 
 

voor Hem genoeg. Verder belooft de Heere dat de zoon van koning David wel een 

huis voor hem zal bouwen. En belooft Hij dat het koningschap van de troon van 

David altijd zal blijven bestaan. 

 

Vraag 4:  -  

 

Vraag 5:   

a) De zoon van koning David, Salomo. 

b) God zegt in vers 14: Ik zal hem tot een Vader zijn en hij zal Mij tot een zoon zijn. 

Mijn goedertierenheid zal niet van hem wijken. David zal niet een huis voor de 

Heere bouwen omdat hij teveel bloed aan zijn handen heeft zitten. 

 

Vraag 6:   

a) SV: Ook geeft u de HEERE te kennen dat de HEERE u een huis maken zal.  

HSV: Ook maakt de HEERE u bekend dat de HEERE voor u een huis zal maken.  

b) Eigen antwoord.  

c) –  

d) – 

e) – 

f) Dat de Heere Jezus als de grote Zoon van David zal komen om voor eeuwig 

Koning te zijn. Hij is het ‘huis’ waarover de profeet hier spreekt tot David. 

 

Vraag 7:   

a) Dat Hij de allergrootste Koning is. Alle koningen zijn aan Hem onderworpen en 

moeten uiteindelijk ook naar Hem luisteren (of ze dat nu willen of niet).  

b) Iedereen die in Hem gelooft.  

c) Omdat je alleen als je deze Koning kent als je Redder, je bij Hem mag komen in 

Zijn Koninkrijk. Het is straks voor eeuwig bij deze Koning zijn of voor altijd zonder 

Hem – in de hel – zijn.  

 

Vraag 8:   

a) Het gaat niet om de buitenkant, of hoe mooi en prachtig de kerk eruit ziet. Het 

gaat erom Wie er woont, dat de kerk het huis van de Heere is. En ja, dan wil je 

natuurlijk ook eerbiedig zijn in dat huis. En dan zorgen we er ook voor dat de kerk 

zo ingericht is dat we Hem ermee kunnen dienen. God moet centraal staan in de 

kerk en in de kerkdienst!  

b) Eigen antwoord. 

c) –  

d) De gelovigen.  

e) De Heere Jezus.   

 

 

SCHETS 6: DAVID TELT HET VOLK  

Vraag 1:  

a) Waarom wil de koning dit doen? 

b) Hij wil weten hoe belangrijk hij is. Hoogmoed. 



 
 

c) Het gaat om het hart. Mozes deed het in opdracht van de Heere. Hij wilde Hem 

dienen. David deed het met een hoogmoedig hart. Hij vond zichzelf belangrijk. 

d) Bidden of de Heere je nederig wil maken. Jezelf steeds toetsen. 

 

Vraag 2:  Ik ga collecteren, ik wil graag anderen helpen. 

Ik moet collecteren, ik heb er helemaal geen zin in. Of: Ik ga collecteren, ik stop 

stiekem iets in mijn eigen zak. Of: ik ga collecteren, iedereen kan nu zien hoeveel ik 

voor anderen doe. 

 

Vraag 3:   Drie dagen pest.  

  Zeven jaar hongersnood.  

  Drie maanden vijanden.  

 

Vraag 4: De Heere kiest de pest, een vreselijke ziekte waaraan veel mensen sterven.  

 

Vraag 5:  

a) Dat de Heere met ontferming bewogen is. Hij heeft medelijden, mededogen. Hij 

ziet uit gunst en liefde naar de mens om. Zie ook: 

https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-belijden/barmhartigheid.html.  

b) In vers 16 lees je dat de Heere berouw kreeg.  

 

Vraag 6:   

a) Het volk zondigde voortdurend tegen hun God. Heel het volk koos voor Absalom. 

Daarnaast is David als koning ook verantwoordelijk voor heel het volk. Je leest in 

de Bijbel steeds dat het goed gaat met een volk als de koning de Heere dient. Zo 

zal het volk ook gestraft worden als hun koning de weg van de zonde kiest.  

b) Op de Goede Herder.  

c) Ik ben de Goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 

 

Vraag 7:  

a) Hij moet een altaar bouwen. 

b) Op de dorsvloer van Arauna. Het was op die plek dat David de engel met het 

zwaard tegenkwam. 

c) De tempel.  

d) Door te schuilen achter het bloed van het grote Offerlam: de Heere Jezus. 

e) –  

 

 

https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-belijden/barmhartigheid.html

