
  

 
Sondag 13 September 2020 

Kleuters en Laerskool 

Saul probeer Dawid doodmaak 

1 Samuel 18 - 19  

Aktiwiteit 

Maak ŉ harp  

Benodig: 

• 4 roomysstokkies 

•  Gom 

• Klein rekkies  

• Papier  

Metode:  

• Neem die vier stokkies en gom die vier stokke saam (hoek op hoek) in die vorm van 'n 
vierkant op 'n stuk papier. 

• Laat die stokkies oornag droog word. 

• Gebruik verskeie rekkies om oor die raam te strek om as snare te dien. 

 
 
  



 

Saul probeer Dawid doodmaak 

David se oorwinning maak hom ŉ volksheld. Saul raak meer afgunstig op 

Dawid. Hy kom nou agter dat Dawid die man is wat in sy   plek koning gaan 

word. Daarom soek hy geleentheid om David dood te maak. Sonder om die 

minste gevaar te verwag, speel Dawid weer vir Saul op sy harp. Skielik gooi 

Saul sy spies na hom. Tweemaal ontduik Dawid Saul se pogings om hom dood 

te maak. Saul sien dat die Here Dawid beskerm. Hy beplan om vir Dawid dood 

te maak. 

 

Dawid trou met Saul se dogter Mikal 

Saul het sy oudste dogter, Merab, vir Dawid as vrou beloof, maar hy gee haar 

vir ŉ ander man. Hy sien sy dogter Mikal het David lief, toe beloof hy haar as 

vrou aan Dawid, op voorwaarde dat hy 100 Filistyne moet verslaan. Dawid 

willig in en verslaan 200 Filistyne. So misluk Saul se listige plan om Dawid 

dood te maak. Saul se wrok teen Dawid word nog groter sodat hy met 

Jonatan en sy knegte praat oor sy plan om Dawid dood te maak. Jonatan raai 

hom dit ten sterkste af, waarop Saul sweer dat hy Dawid nie sal doodmaak 

nie. 

 

So kom Dawid weer in Saul se guns.   Later veg die Israeliete   teen die 

filistyne en David verslaan hulle. Saul is weer afgunstig op Dawid. Hy word 

rasend en probeer om Dawid met sy spies teen die muur vas te pen. Weer 

misluk sy poging omdat Dawid betyds padgee. 

 

Mikal red Dawid se lewe 

Dawid is nou verplig om te vlug. Eers vlug hy na sy huis, maar ook daar is hy 

nie veilig nie. Saul stuur sy dienaars soontoe om hom te vang sodat hy hom 

kan doodmaak. Migal red Dawid in die nag deur hom by die venster afsak.  

 

Dawid vlug so vinnig as wat hy kan en kom by Samuel in Rama aan. Saam 

vlug hulle verder en gaan bly in Najot. Toe Saul dit hoor, stuur hy manne 

daarheen om Dawid te vang. Toe die manne egter naby die profete by Samuel 

kom, word die manne deur die Gees van God aangegryp, sodat hulle begin 

profeteer. Toe ŉ tweede en selfs ŉ derde dienskneg nie Saul se opdrag kan 

uitvoer nie, gaan Saul self na Najot. Op sy vraag waar Samuel en Dawid is, 

kom die Gees van God ook oor hom, sodat hy self begin profeteer.. 

 

 



   



 

 
 
 

 
 


