Davi d

* Musical
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Musical over het leven van David:
David bij de schapen
David wordt tot koning gezalfd
David komt bij Saul aan het hof
David en Goliath
David op de vlucht voor Saul
David brengt de ark naar Jeruzalem
Spelers:
David
7 broers(2)
Samuël (2)
Vader Isaï (2)
Saul en drie knechten/ soldaten (3, 5)
Goliath (een lang persoon)(4)
3 (of meer) mensen die feestvieren bij de ark (6)
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1 David bij
bij de schapen in het veld

( n.a.v. 1 Samuel 17: 34-37 )
* De kinderen maken op een groot vel papier schapen,
bijv. van plukjes watten. Plaats dit ‘decor’ achter David.
* Of: Plaats een foto van een kudde schapen op de
beamer, en toon deze op het scherm/de muur achter
David.
Harp: Maak een harp van een stevige strook karton
of een buigbare tak, span hier draden tussen.
(zie tekening)

David zingt, terwijl hij zichzelf ‘begeleidt’ op de harp:

Ik ben David, de jongste zoon van Isaï,
en ik zorg voor de schapen op het veld.
Ik roep ze één voor één, want ik ken hun naam,
ik heb ze allemaal geteld.
Ik ben hier alleen, met mijn schapen om mij heen,
maar de Here God is altijd bij mij.
Ik praat vaak met Hem, en Hij hoort mijn stem.
En ik speel op mijn harp en zing erbij.

David loopt met een slinger in de hand heen en weer, en hij roept:

“Lammetje, kom eens vlug terug!”
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David vertelt:

Loopt er een schaap bij de kudde vandaan?
Dan ga ik er heel snel achteraan.
Ik slinger een steentje op zijn rug,
het schaapje schrikt… en komt terug.
Soms is er gevaar, want op een keer,
werd een schaap gebeten door een beer.
Ik bevrijdde het schaap en ik doodde die beer,
want ik werd beschermd door mijn Herder en Heer.

Alle kinderen zingen het themalied:

Refrein:
Geloven is een feest, en David zingt blij:
“De Heer is mijn herder, Hij zorgt voor mij.”
Geloven is een feest, ook wij zingen blij:
“De Heer zorgt voor jou en voor mij.”
1. Wie loopt daar in het veld,
met schapen om zich heen?
Het is David, en hij voelt zich niet alleen.
David is blij, en hij zingt een lied.
Hij weet dat God hem altijd ziet.
Geloven is een feest…
2. Wie loopt daar in het veld,
het is een sterke beer.
Daar is David, en hij slaat die beer zo neer.
David is blij en hij zingt een lied.
Hij weet dat God hem altijd ziet.
Geloven is een feest…

Een broer komt op, en roept al van verre:

David! Kom je mee naar huis!
Want Samuël, die ken je wel,
die wil jou zien, hij wacht op jou.
Dus kom nu maar heel gauw.
David en de broer gaan af.
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2 David wordt tot koning gezalfd ( 1 Samuel 16: 1-13 )
Alle 8 broers gaan naast elkaar staan in de goede volgorde: van de grootste naar
de kleinste. Vader Isaï en Samuël staan erbij.
Alle kinderen zingen:

Wie mag de nieuwe koning worden?
Alle broers staan op een rij.
Ja, de sterkste of de slimste broer,
staat er vast en zeker bij.
Kijk, de eerste broer is de grootste,
maar God zegt: ”Hij is het niet”.
Ook de tweede lijkt heel flink en sterk,
maar let niet op wat je ziet.
En de derde, vierde, vijfde, zesde,
zeven broers gaan er voorbij.
Maar toch zegt God tegen Samuël:
“Die ik zoek is er niet bij.”
Dan komt David, hij is de jongste,
en de laatste in de rij.
God zegt:”David mag de koning zijn,
want hij houdt heel veel van Mij.”
Verteller:
Dan giet Samuël de olie uit een hoorn op Davids hoofd.
Later zal hij koning worden, dat heeft God nu beloofd.
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3 David komt bij Saul aan het hof ( 1 Samuel 16 : 14-23 )
Koning Saul zit op zijn troon. Hij steunt met zijn hoofd in zijn handen en kijkt boos.
Drie van zijn knechten komen op, en spreken zacht:
Knecht 1:

St, doe een beetje zachtjes!
De koning hééft het weer;
Zo’n reuze dip, hij kijkt zo sip,
straks gaat hij weer tekeer!
Knecht 2:

St, praat een beetje zachtjes!
Ja, wees een beetje stil.
Wij weten nu allang niet meer
wat onze koning wil.
De 3e knecht richt zich tot de koning en zegt:

Harpmuziek, daar wordt u koning,
vast en zeker vrolijk van.
Zal ik David voor u halen,
die mooi voor u spelen kan?
De 3 knechten gaan af, David komt op.
Hij gaat zitten en speelt op zijn harp.
Alle kinderen zingen:

Ding ding dinge ding,
wie speelt er op zijn harp?
Het is David, en hij zingt erbij.
David zingt de 2e helft van het lied:

Ding ding dinge ding, ik ben zo blij,
want de Heer is de Herder van mij.
Koning Saul staat op en zegt:

David, jij wordt een knecht van mij.
want van jouw harpspel word ik blij.
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4 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:
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.
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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 maar zien.
** Wijs maar aan hoe groot de reus is.
*** Houdt 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 weg werpt.
** Geef een harde klap bij “Boem!”
Verteller: (n.a.v. 1 Samuel 18 : 6-9)

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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5 David op de vlucht voor Saul

( n.a.v. 1 Samuël 24: 1-23, 1 Samuël 26: 1-25 )
De soldaten van Saul lopen zoekend rond. Ze zingen:

Waar is David? Weet jij het misschien?
Waar is David? Heb jij hem gezien?
Wij zoeken overal, in berg en dal,
maar wij hebben hem niet gezien.
Koning Saul zingt:

Waar is David? Weet jij het misschien?
Waar is David ? Heb jij hem gezien?
Ik zoek hem overal, in berg en dal,
maar ik heb hem nog niet gezien.
David komt tevoorschijn. Hij staat op een verhoging. Hij roept:

Koning Saul! En uw soldaten!
Kijk hier ben ik, ziet u mij staan?
Waarom wilt u mij toch kwaad doen?
Ik heb u geen kwaad gedaan.
A. David houdt een stuk van de mantel van Saul en een zwaard omhoog.

Koning, toen u lag te slapen, pakte ik uw scherpe zwaard.
Deze stof komt van uw mantel, maar uzelf heb ik gespaard.
B. Herhaal dit gedeelte - het zoeken van Saul en zijn soldaten - tot aan A.
Ga nu verder bij B: dit keer toont David een kruik en speer.

Koning, toen u lag te slapen, pakte ik uw kruik en speer.
God beschermt mij voor uw plannen, ik vertrouw op God de Heer.
Alle kinderen zingen het themalied:

Wie is er op de vlucht? Verstopt zich telkens weer?
Het is David, maar hij vertrouwt de Heer.
David is blij en hij zingt een lied.
Hij weet dat God hem altijd ziet.
Geloven is een feest, en David zingt blij:
"De Heer is mijn herder, Hij zorgt voor mij."
Geloven is een feest, ook wij zingen blij:
"De Heer zorgt voor jou en voor mij."
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6 David brengt de ark
ark naar Jeruzalem ( 2 Samuel 6. 12-15 )
De ark:
Maak op een groot vel papier de afbeelding van de ark en plaats deze achter
de spelers.
Of: Projecteer met de beamer een afbeelding van de ark op de muur of een
scherm.
Speler 1:

Vertel eens waarom is het feest?
Speler 2:

De ark is heel lang weg geweest.
Hij komt terug en zal voortaan,
in de stad van David staan.
Speler 3:
Hoor de bazuinen klinken blij.
Kijk, (wijzen naar David) koning David danst erbij.
David:

Gods ark is hier, wat is dat fijn,
want God wil altijd bij ons zijn.
Laten we juichen, dans, wees blij!
God woont bij ons, Hij is dichtbij.
De 4 spelers zingen en lopen dansend over het podium.
Ze begeleiden zichzelf met instrumenten, bijv: tamboerijn, trom.
De spelers en alle kinderen zingen:

Het is feest in de stad, het is feest in de stad.
Alle mensen juichen en zingen blij.
Want Gods ark komt eraan, Gods ark komt eraan,
en die mag in Jeruzalem staan.
Alle kinderen zingen het themalied:

Wie danst er voor de ark
en jubelt voor de Heer?
Het is David, want de ark is er nu weer.
David is blij en hij zingt een lied.
Hij weet dat God hem altijd ziet.
Geloven is een feest, en David zingt blij:
"De Heer is mijn herder, Hij zorgt voor mij"
Geloven is een feest, ook wij zingen blij:
"De Heer zorgt voor jou en voor mij"
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