
 

  David en Saul  
Thema  Lasteren en vals getuigenis  

Jaloezie  
Liefde  

Onderbouw  
Bovenbouw 

Bijbelverhaal David en Saul  
Bijbelgedeelte 1 Samuël 18  
Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
3, 4 
 
 
8 
 
 
11 
 
17, 22, 23  

Hierin zien we de oprechte naastenliefde, die voortkomt uit een liefde tot 
God. We merken het tegenovergestelde van jaloezie. Jonathan geeft zijn 
wapens en kleding aan David. Ze sluiten ook samen een verbond van trouw.  
Saul is jaloers op David, omdat hem meer eer werd toegezongen. Hier begint 
ook de dodelijke haat van Saul tegen David, wat weer allerlei andere zonden 
tot gevolg heeft.  
Saul doet een poging tot moord, wat voortkomt uit zijn jaloersheid en 
boosheid.  
Een nieuw plan wordt door Saul beraamd om David te doden: veinzen 
(laster) en vals getuigenis.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 40. In dit gebod gaat het over de eis 
van het zesde gebod. 
HC zondag 43. In deze zondag gaat het over het negende gebod. 
Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) artikel 36. In dit artikel wordt 
geschreven over de taak van de overheid.  

Psalm / Lied Psalm 25: 9 
Psalm 54: 1 
Psalm 55: 12, 14 
Psalm 59 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 
 

• Dit verhaal leent zich om met de kinderen te spreken over goede 
eigenschappen (kernkwaliteiten) van mensen. Tegenstellingen kunnen 
benoemd worden. Eerlijkheid tegenover lasteren. Liefde tegenover 
jaloersheid.  

• Tevreden zijn met wat je hebt is heel belangrijk. Als je meer wilt, dan 
ligt jaloersheid al gauw op de loer. Jaloezie is een van de oorzaken 
waarom kinderen gepest worden. Het is ook belangrijk om hier op te 
wijzen, zodat kinderen ook zien dat het een slechte eigenschap is. 
Vooral ook het benadrukken van het positieve in een groep kan er voor 
zorgen dat het negatieve niet de kop op steekt. 

• Het zesde gebod spreekt ook over verschillende zaken die genoemd 
worden onder de doodslag, zoals jaloezie en haat. Het is de wortel van 
alle kwaad. 

 


