
Inhoud

1. De Heer is mijn Herder 7

2. David en Goliath 13

3. David en Jonathan 19

4. David is koning 25

BWGodhelptmij(cor).indd   5BWGodhelptmij(cor).indd   5 15-03-21   16:4015-03-21   16:40



Lied 
DE HEER IS MIJN HERDER

 (naar Psalm 23)

De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
de Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal 
ik hoef niet bang te zijn 
ik weet dat U mij bij zal staan 
U bent heel dichtbij

De Heer is mijn herder … 

Want wat mij ook wordt aangedaan 
U helpt mij telkens weer 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zo veel meer

Uw goedheid en Uw liefde Heer 
volgen mij altijd
En ik mag heel dicht bij U zijn 
tot in eeuwigheid

De Heer is mijn herder … 

Op Toonhoogte 484
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DE HEER IS MIJN HERDER

‘Haal Samuel, vlug!’ Saul loopt heen en weer. Al twee jaar is hij koning 

over Israël. Hij heeft al vaker moeten vechten met zijn soldaten. Maar 

de oorlog tegen de Filistijnen is moeilijk. Zij zijn erg sterk en hebben 

goede wapens. Opeens staat er een soldaat naast Saul. ‘De Filistijnen 

zijn al heel dichtbij, ze willen ons aanvallen.’ O nee, denkt Saul. Hij had 

met Samuel afgesproken dat hij zou wachten met vechten totdat de 

profeet een offer zou brengen. Hoe moet dat nu? Hij kijkt of de profeet 

er al aankomt. Nee, nog steeds niet. Dan offer ik zelf wel, denkt Saul. 

Hij legt het offerdier op het altaar en steekt het altaar aan. Opeens 

staat Samuel naast Saul. ‘Wat heb je gedaan?’ vraagt hij aan Saul. 

‘Ik heb vast geofferd’, zegt Saul zacht. ‘De Filistijnen zijn al dichtbij, 

en u kwam maar niet. Ik dacht: straks moeten we al vechten en dan 

hebben we God niet om hulp gevraagd.’ 

Samuel schudt zijn hoofd. ‘Je bent heel dom geweest. Ik heb zo duide-

lijk gezegd dat je moest wachten. Nu kun je geen koning meer blijven. 
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God zal iemand anders aanwijzen. Hij heeft een man uitgezocht die 

wél Zijn wil doet.’

De man die God als nieuwe koning heeft uitgezocht, is een schaap-

herder. Zijn naam is David. 

David pakt zijn harp. De kudde is rustig aan het grazen. Hij kan nog 

wel even zijn nieuwe lied oefenen. Zachtjes begint hij te tokkelen. 

‘De Heer is mijn Herder’, zingt hij dan. ‘Hij zorgt voor mij, zoals een 

herder voor zijn schapen zorgt. 

Hij geeft mij alles wat ik nodig heb.’ 

David ziet dat zijn schapen van het 

water drinken. Hij ziet dat er genoeg 

gras voor ze is. 

BWGodhelptmij(cor).indd   8BWGodhelptmij(cor).indd   8 15-03-21   16:4015-03-21   16:40



9

‘God leidt mij’, zingt hij verder. ‘Zoals een herder zijn schapen naar 

water en groen gras brengt.’

Opeens staat er een knecht naast David. ‘Je moet komen’, zegt hij 

hijgend. ‘De profeet Samuel heeft jouw familie uitgenodigd voor de 

offermaaltijd.’ 

Verbaasd legt David zijn harp weg. ‘Daar hoef ik toch niet bij te zijn?’ 

zegt hij. 

‘Jawel’, zegt de knecht. ‘De profeet wil een van de zonen van je vader 

zalven. Je vader had eerst je oudste broer bij hem gebracht. Maar 

Samuel zei: “De HeeRe heeft hem niet uitgekozen.” 

Je vader stelde daarna steeds een andere broer van je aan Samuel 

voor. Maar de profeet zei elke keer dat de HeeRe deze niet had uitge-

kozen. 

Toen vertelde je vader dat hij nog een zoon had die op de schapen 

paste. Samuel zei dat je gehaald moest worden. Ze beginnen niet aan 

de offermaaltijd, voordat jij er bent.’ 

David kan het bijna niet geloven. Moet hij naar de offermaaltijd? 
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Zal hij daar de profeet Samuel ontmoeten? Waarom komt Samuel 

om iemand van zijn familie te zalven? 

Hij loopt met de knecht mee. Al gauw ziet hij zijn vader en broers 

staan. En kijk, daar staat de oude profeet. David zegt hem netjes 

gedag. 

De profeet komt naar hem toe. Uit zijn zak haalt hij een hoorn met 

olie. Samuel giet deze boven Davids hoofd leeg. De olie loopt van zijn 

hoofd zo naar beneden, over zijn schouders, zijn rug en zijn voeten. 

‘Jij bent degene die God heeft uitgekozen’, zegt Samuel. 

Uitgekozen? denkt David. Waarvoor zou God hem hebben uitgeko-

zen? Alleen priesters en koningen worden toch gezalfd? Zou hij soms 

koning worden? 

Ineens voelt hij dat de Geest van de HeeRe in hem komt. God is heel 

dicht bij hem. Nu is David niet bang meer om koning te worden. Hij 

weet dat God hem helpt. 
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Verwerking
David zingt graag een lied voor God. Welk lied 

zing jij het liefst voor Hem? Wat vertel je in dat 

lied aan God? Zing dit lied vandaag voor Hem.

Gebed
Lieve Heere God, U zorgt voor mij, net als 
een herder voor zijn schapen.
U geeft mij alles wat ik nodig heb.
Wilt U mij helpen, net als U bij David deed?
Amen.
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