LEREN MET DAVID
BIJBELROOSTER
Thema: Nieuw schooljaar
MAANDAG: Nieuwe taak
Lees 1 Samuël 16:6-13
Wat doet Samuël bij David (vers 13a)? Waarom gebeurt dat (vers 13b)? Welke nieuwe taak
krijgt David? Wat was hij (vers 11)? Waarom werd David gekozen en niet zijn broers (vers 7)?
Wat heb jij voor het nieuwe schooljaar nodig? Waar kun je dat krijgen?
DINSDAG: Nieuwe plaats
Lees 1 Samuël 16:14-23
Wat gebeurt er in het leven van Saul (vers 14)? Welke oplossing zoeken ze (vers 16)? Welke
nieuwe woonplaats krijgt David (vers 19)? Waarom is dat bijzonder? De Heere regeert: Hij
geeft jou deze school met deze juf/meester en deze klasgenoten. Wat betekent dat voor het
nieuwe schooljaar?
WOENSDAG: Nieuwe daad
Lees 1 Samuël 17:32-46
Welke daden vertelt David aan Saul (vers 34)? Waarom vertelt hij dat; wat wil hij gaan doen
(vers 32)? Wat vindt David het ergste aan de woorden van Goliath (vers 36)? Hoe komt dat?
Wat kun je leren van vers 37 en 45 voor het nieuwe schooljaar?
DONDERDAG: Nieuwe vriendschap
Lees 1 Samuël 18:1-9
Het staat niet in deze verzen, maar je weet het vast wel: hoe kwam het dat David en
Jonathan vrienden werden? (Ze hadden allebei de Heere lief) Wat kun je dus zeggen over
goede vrienden en verkeerde vrienden? (Goede vrienden helpen elkaar om de Heere te
dienen. Verkeerde vrienden helpen elkaar om verkeerde dingen te doen) Wat betekent dat
voor hoe jij vriend(in) bent?
VRIJDAG: Nieuwe omstandigheden
Lees 1 Samuël 18:10-16 en 28-29
Hoe komt het dat Saul zo doet tegen David (vers 8)? Wat merkt Saul (vers 12)? Hoe kan de
heilige God mét een zondig mens zijn – Hij moet toch tegen ons zijn vanwege alle zonden?
Hoe kun je aan iemand merken dat de HEERE met hem is? Ken je mensen aan wie je dat
merkt? Wat betekent dat voor hoe jij tegen zo iemand doet?
Extra:
- Je vindt bij dit Bijbelrooster 1 Samuël 18 vers 14 om te leren. Ook de onberijmde Psalm 23 kun je
hierbij leren. Je kunt een keuze maken uit vers 1, vers 2, vers 3, vers 4, vers 5, vers 6 of de hele Psalm
met elkaar leren.
- Verder vind je een Bijbelmoment of Gezinsmoment bij Psalm 23 waarbij je op bezoek gaat bij een
schaapskudde (of: leest over een schaapskudde) en de verbinding legt tussen David als schaapherder
en de Heere Jezus als Herder van Zijn kerk/kudde/de gelovigen.
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