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David Gol iat h
en

en
v e r b i n d t j o ng e r

deze is van:

..

Heb jij wel eens reuzen op je pad? ‘Nee,’
zeg je, ‘reuzen bestaan alleen in sprookjes.’
Maar ook in de Bijbel lees je over een reus
Goliath. Een reusachtig grote en sterke
soldaat uit het leger van de Filistijnen.
David nam het tegen hem op. Niet omdat hij
de held wilde zijn, maar omdat Goliath God
had gelasterd. Door het geloof ging David
het gevecht met hem aan. Hij was sterk in de
kracht van de Heere!
Heb jij wel eens reuzen op je pad? Nee, geen
Goliath. Maar dingen die groter en sterker
zijn dan jij. Waar je niet tegenop kunt.
Zorgen, verdriet, zonden in je leven. Doe
zoals David. Ga er niet in eigen kracht op af,
maar bid om de kracht van de Heere.
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Pak je Bijbel erbij
Zoek op in je Bijbel 1 Samuël 17.
Lees 1 Samuël 17: 1
In welke plaats verzamelt het leger van
de Filistijnen zich?

Lees 1 Samuël 17: 2
Waar verzamelt Saul zich met zijn leger?

Lees 1 Samuël 17: 4
Uit welke plaats komt Goliath?

Lees 1 Samuël 17: 16
Wanneer gaat Goliath het dal in?

Lees 1 Samuël 17: 40
Wat neemt David mee als hij het dal in
gaat Goliath tegemoet?

Lees 1 Samuël 17: 49
Waar komt de steen terecht, die David
met zijn slinger door de lucht gooit?

Lees 1 Samuël 17: 5
Hoe zwaar is het harnas van Goliath?

Lees 1 Samuël 17: 13
Hoe heten de broers van David, die in het
leger bij Saul zijn?
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Om ov e r t e prat e n
David heeft veel psalmen geschreven. In zijn psalmen vertelt hij dat de
Heere hem kracht geeft in alles. Zoek in je Bijbel Psalm 2 op.

a. Wat staat er boven de Psalm geschreven?
b. Wie wordt daar mee bedoeld?
c. Lees vers 1 en 3. Waaraan kun je zien dat David op God vertrouwde?
d. Heb jij de Heere ook nodig als je Levenskracht? Kun je hier voorbeelden van noemen?

David kreeg kracht van de Heere om tegen Goliath te vechten. Paulus
wist ook bij wie kracht te vinden is. Dat lees je in Filippenzen 4 1 3.
a. Zoek deze tekst op en vul de ontbrekende woorden hieronder in.

Ik vermag alle ________
___
door ___________ ,
Die mij ___________ geef
t

b. Wie wordt er bedoeld met ‘ik’?
c. Wat wordt er bedoeld met ‘vermag’?
d. Wat betekent deze tekst voor jou?

David vocht tegen de reus Goliath. Nu zijn er geen echte reuzen meer.
Toch kun je reusachtige moeilijke dingen tegenkomen.
a. Noem eens een voorbeeld.
b. Wat kun je van David leren?
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Puzzel

Zet de woorden in de juiste volgorde en vul ze in de vakjes in. De oplossing
vind je door de letters in de genummerde vakjes te zetten. Wat staat er dan?
RE IS GOOROL TEM DE JIENILSNIFT
7

11

DE ERSU GITHOAL SOPT MTE SAIREL
8

12

16

15

DE RAISELEENIT NIZJ REG GNBA
19

17

VIDDA LZA TEM EMH HECVTEN
1

6

NEE LIERNSG NE VJFI NTESEN

3

14

TIHGAOL LHTAC EHM TUI
18

4

9

DE HEREE GETFE DE VINNIERONWG
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