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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

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
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dan het beste heen kunt!
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INVULLEN

Vul de goede antwoorden in.

1. David moet

NADENKEN

voor koning Saul.

2. Saul wil niet dat David

wordt.

3. Saul achtervolgt David met
4. David en zijn mannen zijn gevlucht naar

Vluchtelingen

?

> Soms wordt er gezegd dat veel vluchtelingen die nu in Nederland zijn, helemaal

des Heeren.

niet zijn gevlucht omdat het nodig was, maar omdat ze een beter leven wilden
krijgen. Hoe denk jij daar over?

zijn, maar geeft het over aan de Heere.
dan ik.

11. Want gij hebt mij goed en ik heb u
12. Saul gaat weer terug naar Gibea, maar David blijft in de
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vluchtten in de Bijbel?
.

7. Davids mannen zeggen: zullen wij hem voor u

10. Saul zegt: gij zijt

> David was een vluchteling. Weet jij nog meer voorbeelden van mensen die

.

6. David snijdt een stuk van Sauls

9. David wil geen

> Waarom wilde koning Saul David doden?

.

5. Hij verschuilt zich in een

8. Nee, want hij is de

David, de vluchteling

soldaten.

> Zie je vluchtelingen als een bedreiging voor ons land en voor de kerk?

vergolden.
.

> Zijn er ook kansen die we hebben, nu er vluchtelingen in ons land komen?
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PUZZEL

Wat staat hier? Zoek eerst het getal verticaal, daarna de tweede horizontaal.
Bijvoorbeeld: 24 = R.
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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.

