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Bijbelspel: Bijbelspel: Bijbelspel: Bijbelspel: David en Goliath    ( 1 Samuël 17: 1- 58 ) 
 

Drie soldaten staan bij elkaar. De eerste soldaat zegt: 

 

Heb je het gehoord? De Filistijnen  

willen vechten met Israël. 

Zij zullen zo maar niet verdwijnen. 

Zo'n strijd is echt geen kinderspel. 

 

De tweede soldaat zegt: 

 

Heb je het gezien? Zij hebben een reus, 

die is zo sterk, zo breed, zo lang. (geef met armgebaren aan, hoe de reus eruit ziet)  

En hoor hoe hij spot met onze God. 

Wij durven niet vechten, wij zijn bang. 

 

David komt langzaam dichterbij. De derde soldaat zegt: 

 

Kijk, daar komt ons broertje David. 

Hij komt vast kijken, hoe het hier gaat. 

Laat hem naar huis gaan, naar de schapen, 

straks is het ook voor hem te laat. 

 

David zegt: 

 

Naar huis gaan? Nee hoor, ik ga vechten, 

met zo'n reus die God bespot. 

Met een slinger en 5 stenen (hij toont de slinger) 

ga ik, vertrouwend op mijn God. 

         
Alle kinderen zingen:  

 
Wat een kanjer van een reus 
 

 
 

 

 

 

De mensen juichen: Hoera, voor David! 

Hij verslaat meer dan tienduizend man. 

En koning Saul verslaat er duizend. 

David, dat is onze man. 

 

Als Saul dat hoort, dan wordt hij woedend.  

Hij bedenkt een heel boos plan. 

Het liefste wil hij David doden. 

Maar David vlucht, zo snel hij kan. 
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 Refrein: 

 Wat een kanjer van een reus,
 wat een reuze-reus, ** 
 is Goliath de Filistijn.  
 Hoor eens hoe hij spot, *** 
 met Isr’els God.  
 ´t Is een reus om bang voor te zijn.
 
1 
 De mensen bibberen allemaal, *
 en schrikken van zijn ruwe taal. 
 Niemand durft te vechten met zo’n man,
 met een reus die alles kan.
 
2  
Ook David is niet reuze sterk. 
Een reus verslaan, dat is Gods werk. 
David  werpt een steen, en vertrouwt de Heer, 
en boem!… de reus valt neer.
 
 

Refrein: *    Laat je spierballen zien.

   **   Wijs aan hoe groot 

   *** Houd de hand achter je oor.

vers 1:   *   Vouw je armen kruiselings voor je lichaam, en duik iets in elkaar.

vers 2:   *   Doe of je een steen

   **  Geef een harde klap
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Wat een kanjer van een reus 

Wat een kanjer van een reus, * 

 

´t Is een reus om bang voor te zijn. 

De mensen bibberen allemaal, * 
en schrikken van zijn ruwe taal.  
Niemand durft te vechten met zo’n man, 

reus die alles kan. 

Ook David is niet reuze sterk.  
Een reus verslaan, dat is Gods werk.  
David  werpt een steen, en vertrouwt de Heer, * 
en boem!… de reus valt neer. ** 

*    Laat je spierballen zien. 

Wijs aan hoe groot de reus is. 

*** Houd de hand achter je oor. 

Vouw je armen kruiselings voor je lichaam, en duik iets in elkaar.

steen weg werpt. 

Geef een harde klap in je handen bij ‘Boem!’ 
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Vouw je armen kruiselings voor je lichaam, en duik iets in elkaar. 


