
kids en de Bijbel

voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: David de schaapherder.

Er was eens een jongen in het land Israel die David heette. Hij had zes oude-

re broers. Zijn vader heette Isaï. Zij woonden in het dorp Bethlehem. Maar

David bleef meestal buiten het dorp, op de heuvels en in de weiden, want hij

was herder. Zijn vader had veel schapen en geiten, en David zorgde voor ze.

Slootjes waren er niet, dus moest hij beken en plassen zoeken, waaruit ze

konden drinken. Want schapen moeten elke dag drinken. Hij moest ook lekker

gras voor ze uitzoeken, zodat zij konden eten. Daar in die buurt waren steile

bergen, waar weinig gras groeide. Tussen die bergen waren diepe dalen, waar

hij de schapen doorheen moest leiden. Dat was gevaarlijk, want daar leefden

grote roofdieren, zoals leeuwen en beren. En als die een lammetje wilden pak-

ken, moest David met die grote dieren vechten. Gelukkig was hij sterk en

dapper. Hij nam overal een stok of een herdersstaf mee als bescherming.

Overal in de natuur waar hij in z’n eentje met zijn schapen wandelde, dacht

hij aan de Here God, Die overal bij hem was. Hij zag de zon, de regen, de re-

genboog, bomen, bloemen en vlinders. Hij zag ook veel vogels en al die kleine

en grote dieren in het veld. Hij vond het werk van de Here God prachtig. Hij

maakte gedichten en muziek om God te danken. Dat deed hij niet alleen over-

dag, maar ook ’s nachts, als hij de mooie heldere maan en de lichtjes van al

die sterren zag. Wat voelde hij zich dan klein! Maar hij was heel blij, want hij

wist dat de Here God ook voor hem zorgde, zoals hij voor de schapen zorgde.

Hij schreef een heel mooi psalm hierover, die wij in de Bijbel kunnen lezen:

De Heer is mijn herder.

Hij zorgt voor alles wat ik nodig heb.

Hij helpt mij als ik ziek of moe ben.

Als Hij mijn hand vasthoudt, kan ik niet verdwalen.

Hij helpt mij ook naar mijn weg te kijken,

zodat ik merk wat gevaarlijk is, en doe wat goed is.

De Heer blijft altijd bij mij;

ik ben zo dankbaar en blij!

De Heer is mijn herder.

Gill Tarry



Kleurplaat bij het Bijbelverhaal

David de schaapherder



Knutselen bij het Bijbelverhaal

Maak je eigen harp
Kleur de harp hierboven en knip hem netjes uit. Knip ook de harp op de andere bladzijde uit.

Plak de gekleurde harp op de ongekleurde van de andere bladzijde.

Prik in de rondjes gaatjes en rijg er voor de snaren garen door.

Plak nu de uiteinden aan elkaar en je harp kan staan.





Liedje David de herder

David werd gekozen

boven alles uit.

Hij de kleine jongen,

met de herdersfluit.

David heeft gezongen.

David speelde harp.

Met zijn slinger stenen

redde hij elk schaap

Uit: alles wordt nieuw van Hanna Lam

De melodie kun je horen op: www.freewebs.com/mijn-midis3/Alles%20wordt%20nieuw.htm

David komt een dier tegen dat de schaapskudde wil aanvallen.

Weet jij welk dier het is? Trek dan een lijn van 1 naar 56
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