
kids en de Bijbel 
 voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: Koning David

Koning Saul was er niet meer, en Jonatan en zijn broers ook niet. Ze waren 

gedood in de oorlog met de Filistijnen. David voelde zich een tijdje verdrietig 

en ongelukkig, want hij had ze zo lief - vooral Jonatan, en daarom zong hij 

een heel mooi lied over hun dappere daden.

Maar de Here God had David al gekozen als de nieuwe koning. Zijn profeet 

Samuel had dat David al verteld voordat hij met de reus Goliath vocht, want 

koning Saul had de Here God niet lief en kon dus geen koning over Gods volk 

blijven. David had de Here God wel lief, en hij luisterde naar Hem. God ver-

telde hem dat hij naar de stad Hebron moest gaan, om daar koning te worden. 

Het volk daar vond het heerlijk om David koning te maken over de mensen van 

de familie van Juda. Hij was hun dappere held, had de Here God lief en was 

lief voor de mensen, net zoals hij altijd lief voor de schapen was geweest.

Toen de andere mensen in Israël zagen dat David een goede koning was, wilde 

ze hem ook wel dienen. Toen werd hij koning over alle Israëlieten. Maar He-

bron was niet de beste stad voor een koning. Er was een stad in de bergen die 

veel beter was. Maar er was een probleem: er waren sterke muren en de men-

sen die daar woonden waren hun vijanden! Maar David had nu een heel sterk 

leger, en dat heeft de stad voor hem ingenomen. Koning David ging daarna in 

de stad, die Jeruzalem heette, wonen. De Here God zegende hem daar. De 

koning van Tyrus, een stad net over de grens, hielp Koning David met het bou-

wen van een heel mooi paleis. Ook had Koning David veel kinderen.

De mensen waren heel gelukkig met hun nieuwe koning. Maar koning David 

dacht nog aan zijn vriend Jonatan. Hij was er niet meer, maar had hij nog kin-

deren? David vroeg het aan zijn dienaars, en die vertelden hem over Mefibo-

set. Hij was een klein kind toen zijn vader stierf, en ook kon hij niet lopen. 

Want zijn kindermeisje had hem laten vallen toen zij een keer met hem weg-

rende; en zo brak hij alle twee zijn benen. Er was toen geen dokter om ze in 

het gips te zetten, en de benen waren daarom nooit meer goed gekomen. Ko-

ning David vond het heel fijn om Mefiboset te vragen iedere dag bij hem in 

het paleis te komen eten. Zo kon hij heel lief voor hem zijn, en nog steeds 

aan zijn vriend Jonatan denken.

Gill Tarry



David en Mefiboset

Kleurplaat bij het Bijbelverhaal   



Knutselen bij het Bijbelverhaal 

Druk de twee bladzijden naast de puzzel tweezijdig af. Knip de rechthoek op het stuk met de 

gekleurde rand uit. Vouw het vel dan zo dubbel dat je de grijze rechthoek door het gat ziet.

Knip de strookjes hierboven uit en leg ze in de goede volgorde. Plak ze op de grijze rechthoek.

Smeer lijm op de achterkant van het stuk waar het gat in zit (let op: tot de vouw in het midden). 

Vouw het vel dan dicht en plak het vast.

Plak een haakje of touwtje aan de achterkant, en je schilderijtje is klaar!

Maak je eigen 
schilderijtje

Deze keer een puzzel 

waarmee je ook een 

schilderijtje kunt ma-

ken.

Vraag maar of iemand 

je even kan helpen.



 Gebedje ‘s Winters buiten zijn

Lieve Vader,
Papa werkt nu gezellig veel thuis.
Vanmiddag wilde hij graag even uit huis.
Kom zei hij, de winter is zo fijn.
Het is heel gezond om even buiten te zijn.
De zon scheen, en ik werd zo blij...
Ik zag mooie witte bloempjes groeien.
Papa zei: dat zijn sneeuwklokjes die daar bloeien.
Ze bloeien al heel vroeg in het jaar.
Ik verlang al naar het nieuwe voorjaar.
Dank u Vader voor de heerlijke winterzon,
en dat ik vanmiddag heerlijk van genieten kon.
Amen.

Doolhofpuzzel

Kun jij Mefiboset helpen de weg naar David te vinden?
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Knip deze rechthoek uit

David en Mefiboset 

plak een
haakje/ 
touwtje



Plak hier de stroken

Als je de stroken op het grijze stuk hiernaast hebt geplakt,
smeer je lijm op deze hele rand naast de opening

Vouw dan het vel weer dubbel en plak vast.


