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OP DE VLUCHT

"DAVID
VLUCHT
VOOR SAUL"

v e r b i n d t j o ng e r e n
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In ons land zijn de afgelopen jaren duizenden
vluchtelingen aangekomen. Ze zijn vaak op de
vlucht voor oorlog, geweld of armoede. Als je hun
verhalen hoort, schrik je soms van wat ze hebben
meegemaakt.
In de Bijbel kun je ook lezen over vluchtelingen.
Denk maar aan David. Hij moest steeds vluchten
voor koning Saul. Saul wilde niet dat David koning
zou worden. Hij was het niet eens met de wil van
de Heere en ging daarom steeds verder van de
Heere weg. David vluchtte juist met al zijn nood
naar de Heere toe. Iedereen heeft dingen in zijn
leven die moeilijk zijn. David laat je zien waar je
dan het beste heen kunt!
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INVULLEN

Vul de goede antwoorden in!
Je kunt kiezen uit de volgende woorden.

spelonk – doden
koning – mantel
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– vluchten – gezalfde

1.

David moet

voor koning Saul.

2.

Saul wil niet dat David

3.

David verschuilt zich in een

4.

David snijdt een stuk van Sauls

5.

Davids mannen zeggen: zullen wij hem voor u

6.

‘Nee, want hij is de

wordt.
.
.
?
des Heeren.’

WAT HOORT BIJ WIE?

Schrijf de woorden onder de juiste naam.
Eén woord past bij beide namen.

Kruik – vluchten – drieduizend – gezalfde – achtervolgen
zeshonderd – vijanden lief hebben – haten – hoorn
David

Saul

WOORDPUZZEL

Met de letters in deze puzzel kun je woorden maken.
Ze staan in 1 Samuël 24: 4 en 5.
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VRAGEN

David, de vluchteling
1. Waarom wilde koning Saul David doden?
2. David was een vluchteling. Weet jij nog meer voorbeelden van mensen die vluchtten
in de Bijbel?

Bidden
1. Bid jij weleens voor je familie of vrienden? Wat vraag je dan?
“Ik bid na elf jaar nog steeds elke dag voor mijn land en dat blijf ik doen, totdat er vrede
is,” zei een vluchteling die in haar land werd vervolgd om haar geloof.
2. Wat vind je daarvan?
3. Hoe vind jij het om te bidden voor mensen die je kwaad willen doen?
4. Wat wil jij bidden voor mensen die op de vlucht zijn?
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AAN DE SLAG
Verzamel knipsels en foto’s van
vluchtelingen, bijvoorbeeld uit de krant of uit
een tijdschrift. Knip de foto’s uit en plak ze
bij elkaar op een stuk stevig papier (dit noem
je een collage). Hang dit op in de zaal van de
club. Elke keer als jullie club hebben, kun je
met elkaar bidden voor deze mensen.

