
Koning 
David 

(Deel 1)

Bijbel voor Kinderen
presenteert



Geschreven door: Edward Hughes
Illustraties door: Lazarus; Alastair Paterson

Aangepast door: Ruth Klassen 
Vertaald door: Importantia Publishing
Geproduceerd door: Bible for Children

www.M1914.org
BFC

PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1

Canada

©2022 Bible for Children, Inc.
Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiëren en af te
drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid tegen financiële

vergoeding.



David is op de vlucht.  Koning Saul wil hem doden.  
David heeft zich verborgen in de wildernis.  Hij 
woont samen met vierhonderd volgelingen in een 

enorme grot.



Soms hebben de soldaten van koning
Saul hem bijna te pakken.  David en zijn
volgelingen blijven uit hun handen door 
niet te lang op dezelfde plaats te blijven.



Doëg een dienaar van Saul verklikt aan de koning
dat de priesters David hebben geholpen tijdens
zijn vlucht.  Saul beveelt dat de priesters worden
omgebracht.  De soldaten weigeren de priesters

te doden alleen Doëg is bereid dit te doen! 
Hij pakt zijn zwaard en doodt alle
vijfentachtig priesters en hun

gezinnen.



Saul zit achter 
David aan.  Op 
een dag loopt Saul 
precies de grot 
binnen waar David 
zich verstopt 
heeft.  Saul is 
helemaal alleen!



David kan Saul nu gemakkelijk 
doden.  Toch doet David 
dit niet.  David sluipt 
naar voren en snijdt 
een stuk uit de 
onderkant van 
Sauls mantel!  

Als Saul de grot wil verlaten, roept 
David hem: "Kijk eens wat ik hier heb.  
Het is een stuk van uw mantel.  Ik had 
u kunnen doden.  Nu kunt u zien dat 
ik u geen kwaad wil doen... "



Saul huilt en zegt tegen David dat het hem spijt.  
Toch komt de boosheid in Sauls hart al gauw terug.  
Hij vormt een leger van drieduizend mannen om 
David te doden.  's Nachts sluipt David met Abisai  
- één van zijn soldaten - naar Sauls kamp.



Abisai fluistert: 
"God heeft jou de 
vijand in je macht 
gegeven, laat me hem 
alstublieft met zijn 
eigen zwaard doden.  
Ik zal hem ermee 
aan de grond 
vastmaken: en ik zal 
geen tweede keer 
hoeven te steken."



Maar David vindt dit niet
goed.  Als ze Sauls speer en

veldfles hebben, verlaten ze het 
kamp.  David en de soldaat klimmen op 
een berg tegenover het kamp. David 
schreeuwt naar het kamp zodat Saul 
hem kan horen.  Saul merkt opnieuw
dat David zijn leven gespaard heeft.  
En weer zegt Saul tegen David dat hij
hem niet meer zal achtervolgen.  
David weet echter dat hij Saul 
niet kan vertrouwen.



Ondertussen is Samuël gestorven.  
Hij was de profeet van God die Saul 
eerst moest zalven en daarna David 
tot koning van Israël.  Als de 
Filistijnen de Israëlieten aanvallen, 
doet Saul iets verschrikkelijks.  
Hij doet iets wat God verboden heeft.



Saul gaat naar een waarzegster.  Hij vraagt de 
vrouw of ze Samuël op wil roepen uit de dood.  
Saul krijgt die nacht een boodschap.



". . . De HEER heeft u verlaten en 
is nu uw vijand. . . de HEER heeft uw 
koninkrijk afgenomen en het aan David 
te gegeven.  Het leger van Israël zal 
morgen verliezen van de Filistijnen.  
De HEER zal daarvoor zorgen.  U en 
uw zonen zullen morgen bij mij zijn."  
Als Saul dit alles hoort, verstijfd 
hij van angst.



De Filistijnen vechten tegen 
Israël en de mannen van Israël 
slaan op de vlucht.  De Filistijnen 
doden Sauls zonen 
waaronder ook 
Jonathan een goede 
vriend van David.



Een aantal boogschutters 
halen Saul in.  Saul zegt 
tegen zijn wapenknecht: 
"Dood mij met je zwaard 
voordat de heidense 
Filistijnen mij gevangen 
nemen en martelen om de 
spot met mij te drijven."  
De wapendrager durft dit 
niet te doen omdat hij heel 
bang is.  Saul pakt daarom 
zijn eigen zwaard en laat 
zich erin vallen. 



De Filistijnen nemen de 
lichamen van Saul en zijn
zonen mee.  Ze hangen de 
lichamen aan de muur van 
een ingenomen plaats.  Een
paar dappere Israëlieten
halen de lichamen van 
de muur. Ze verbranden  
de lichamen en begraven  

de botten in Israël. 



Als David het afschuwelijke 
nieuws hoort, huilt hij de hele 
dag.  Hij treurt om Saul en 
diens zoon Jonathan en alle 
gestorven mannen van Israël.



David zag Saul als Gods 
gezalfde tot zijn dood toe 
zelfs op momenten dat Saul, 
David probeerde te doden.  
God maakt David nu tot 
koning in Sauls plaats.



"Koning David (Deel 1)" 

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

1 Samuël 22-31; 2 Samuël 1-2

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de 
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het 
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.  Lees de bijbel en
spreek met God iedere dag! Joh. 3vs16
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