
  

 
Sondag 23 Augustus 2020 

Kleuters – Laerskool 

 Salwing van Dawid 

1 Samuel 16   
 

Beste ouer(s).  Vandag se program gaan oor die verhaal van Dawid wat deur Samuel as koning 

van Israel aangewys word.  Samuel word na Isai se huis gestuur om die nuwe koning te salf en 

sien eers al 7 van Isai se ander seuns.  Die Here sê egter vir Samuel dat al lyk hierdie seuns 

mooi en sterk en of hulle goeie konings sal maak, kyk God nie na die uiterlike nie.  Die Here 

wys vir hom dat al is Dawid nie op die oog af die beste kandidaat volgens mense nie, is hy die 

koning wat Hy uitgekies het. 

1 Samuel 16:1-13, veral vers 17 

Vertel hierdie hele week vir jou kind hoe spesiaal God hom/haar gemaak het.  Vertel hoe bly 

jy was toe hy/sy gebore is.  Gesels saam oor watter unieke karaktereienskappe hy/sy het en 

as jy agter kom dat jou kind selfbewus is oor hoe hy/sy lyk, spreek dit aan en bevestig dat 

dit nie vir God belangrik is hoe ons lyk nie, maar dat Hy lief is vir ons nes ons is.   

 
Behandel net die kinders (Doen dalk eers die aktiwiteit saam met kinders)   
 
Die verhaal wat ons vandag gaan hoor, gaan oor God wat na mense se binnekante kyk.  Die 
storie staan in die Bybel by 1 Samuel 16:1-13. Lees dit saam met die kinders    
 
Onthou julle dalk nog wie koning Saul was? Koning Saul was die eerste koning van die Israeliete.  
Maar hy was ŉ ongehoorsame koning en daarom wou die Here nie gehad het dat hy meer koning 
moet wees nie.  Daarom het die Here vir Samuel, wat ŉ belangrike leier van die Israeliete was, 
gesê dat hy ŉ nuwe koning moet gaan aanwys.  Die Here het vir hom gesê om na ŉ man met die 
naam Isai se huis te gaan, want daar sal die Here hom wys watter een van Isai se seuns die nuwe 
koning moet word.  Samuel het na Isai se huis gegaan soos die Here hom gesê het.  By Isai se 
huis het 7 van Isai se seuns by Samuel verby gestap.  Al hierdie seuns het mooi en sterk gelyk en 
hulle het gelyk of hulle goeie konings sou maak.  Maar die Here het gesê dat Samuel nie net moet 
kyk of hulle mooi of lank is nie.  Mense kyk hoe ander mense lyk, maar God kyk na ŉ mens se 
hart.   
 
Samuel het na al sewe van Isai se seuns gekyk, maar die Here het vir Samuel gewys dat dit nie 
een van hulle is nie.  Samuel vra toe vir Isai:  “Is dit al die seuns wat jy het?”  Isai het gesê dat hy 
nog ŉ seun het, maar dit is sy jongste seun wat skape oppas.  Dit is Dawid.  Hy was ŉ 



 

skaapwagter.  Maar Samuel het gesê dat Isai sy seun Dawid moet gaan roep.  En die oomblik toe 
hy vir Dawid sien, het God vir hom gewys dat Dawid die nuwe koning moet wees.  Al was Dawid 
die jongste seun en al was hy nie so groot of sterk soos sy boeties nie, het God na Dawid se hart 
gekyk en geweet hy is die regte koning. 
 
Partykeer dink ons dalk ook dat ons te klein of te onbelangrik of te arm of te lelik of te dom is om 
deur God gebruik te word.  Maar ons het in hierdie storie van Dawid gesien dat God nie na ons 
buitekant kyk nie.  Nee, God kyk na ons hart.  En selfs al dink jy dat jy nie hou van hoe jy lyk nie, 
is jy baie spesiaal vir die Here.  Hy het jou gemaak en Hy het ook ŉ groot plan met jou, soos Hy 
met Dawid gehad het. 
 
Ouers aktiwiteit saam met Kinders  

Benodigdhede:  
 ŉ Blikkie ingelegde vrugte en ŉ blikkie ertjies 

 2 Blikoopmakers 
 Kussingsloop of ondeurskynende sak 
 ŉ Klein lekkertjie as prys vir die wenner 

 
Voorbereiding: 

 Etikette moet vooraf versigtig omgeruil word – dit is belangrik dat kinders dit nie 
agterkom nie!   

 Blikkies moet in die kussingsloop of ondeurskynende sak gesit word. 
 
Twee gesinslede gaan elkeen ŉ blikkie trek uit die sak en dan gaan julle kyk wie eerste die blik 

oopgemaak kry en die eerste hap neem.  Laat elkeen hulle hande in die sak druk en ŉ blikkie 

kies.  Laat elkeen vir die ander wys wat hy/sy gekry het.  Gee dan aan elkeen ŉ blikoopmaker en 

laat hulle gelyk begin oopmaak.   
 
Die een wat gedink het hy/sy gaan ŉ lekker groot hap perskes vat, sal waarskynlik baie 

teleurgesteld wees die oomblik as hy/sy agterkom dis toe al die tyd ertjies wat in die blik is.  Die 
kind met die ertjie inhoud en perske etiket sal tien teen een baie bly wees oor die situasie.   
 
Vra daarna die volgende vrae aan elkeen van die kinders: 

 Hoe het jy gevoel toe jy aan die begin die blikkie gekry het? 
 Wat het jy gedink gaan jy binne-in die blikkie kry?   
 Hoe het jy gevoel toe dit wat in jou blikkie was, nie ooreengestem het met die etiket nie? 
 Wat was die belangrikste, dit wat aan die buitekant op die etiket was, of dit wat aan die 

binnekant was? 

 

 



  

 



 

 
 

 

 


