
DE JONGE JAREN VAN 

DAVID
MET PRAKTISCHE, 
SPORT- EN PERSOONLIJKE 
VOORBEELDEN

 VIJF DAGEN: GOD, SPORT 
& JEZELF

PREVIEW
Probeer nu 1 dag



DAG 1

2 DE JONGE JAREN VAN DAVID

GOD 
ZIET JOU 
ZITTEN!
Het is niet leuk om buitengesloten te worden, maar toch kan 
dat heel snel gebeuren. Vandaag gaat het over hoe het voelt 
als iedereen je over het hoofd lijkt te zien. Weet dat God je 
altijd ziet en Hij ziet je zitten.

Benodigdheden: Bal, Stopwatch of timer

SPEL: “OVER HET HOOFD GEZIEN”

 ✓ Leg uit dat vier kinderen de bal in 30 seconden zo vaak mogelijk over moeten 
gooien, zonder hem op de grond te laten vallen. De kinderen moeten blijven 
rennen.
Vraag voor iedereen: Hoe vaak kunnen de vier kinderen de bal overgooien 
zonder dat de bal valt?

 ✓ Speel het spel, houd de tijd en de score bij. Tegelijkertijd krijgen vier andere 
kinderen uitleg om hetzelfde te doen. Maar zij krijgen in het geheim de 
opdracht om de bal nooit naar een nieuwe vijfde speler te gooien.

 ✓ Vraag aan de groep: Hoe vaak kunnen deze kinderen de bal overgooien als 
een vijfde persoon wordt toegevoegd? 

 ✓ Speel het spel en voeg een vijfde speler toe. Houd de tijd en de score bij.
 ✓ Vraag aan de groep: Hoe vonden jullie het gaan?

PRAKTISCHVOORBEELD
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 ✓ Vraag aan de vijfde speler: Hoe vond jij het gaan? Hoe vaak heb jij de bal 
gevangen? Wat vond je ervan dat je over het hoofd werd gezien? Hoe voelde 
dat?

 ✓ Herhaal in kernwoorden wat het kind voelt en vindt.
 ✓ Leg uit dat het thema van vandaag ook gaat over iemand die over het hoofd 

gezien wordt.
 ✓ Laat dezelfde vijf kinderen of vijf andere kinderen nogmaals het spel spelen, 

maar nu mag iedereen meespelen.

Tip voor de spelleider:
Sluit dit spel positief af voor iedereen, met name voor de vijfde speler die eerst bui-
tengesloten werd. Dit spel zal niet in elke wijk, in elke situatie of met elk kind goed 
uitpakken. Bedenk van te voren dus goed wat je zegt, wie je kiest en of dit spel 
gepast is in jouw wijk. Je bent niet verplicht dit voorbeeld uit te voeren.

NIEUWSBERICHT: “WENGER ZIET 
HET ZITTEN MET ÖZIL”

Hieronder lees je het persbericht over de voetballer Özil, die een transfer van Real 
Madrid naar Arsenal maakte. Toen Özil bij Real Madrid zat, kreeg hij geen vertrou-
wen van de nieuwe trainer en hij verloor zijn basisplek. Bij Arsenal voelt Özil dat de 
coach wel vertrouwen in hem heeft en nu speelt hij fantastisch voetbal. Je kunt het 
persbericht zo voorlezen.

SPORTVOORBEELD
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Özil: ‘Ik heb vertrouwen in Wenger’ (03-09-2013)
Een belangrijke reden voor de Duitse Mesut Özil om Real Madrid te verruilen voor 
Arsenal was trainer Arsène Wenger. “Ik kijk er erg naar uit om te spelen voor mijn 
nieuwe club, omdat ik vertrouwen heb in de coach”, aldus de Duitse international 
tegenover DFB TV. “Ik heb lang met Wenger gesproken aan de telefoon en hij 
heeft me zijn plannen voor de toekomst uitgelegd. Hij zei veel vertrouwen in mij te 
hebben. Dat heb ik nodig als speler. Het hielp ook dat Wenger goed Duits spreekt.” 
Arsenal betaalde op de laatste dag voor het sluiten van de transfermarkt naar ver-
luid zo’n vijftig miljoen euro voor de middenvelder.

“Ik kijk er ook naar uit om samen te spelen met mijn Duitse teamgenoten Lukas 
Podolski en Per Mertesacker. Zij zullen me ook helpen. Het is een mooie uitdaging. 
Ik heb al gehoord dat de fans super zijn, de stad mooi en het team fantastisch”, 
stelde Özil.

Ook het wereldkampioenschap van komende zomer speelde een rol bij zijn keuze 
voor Arsenal. “Wenger geeft me vertrouwen waardoor ik mezelf verder kan ontwik-
kelen. Ik wil volledig fi t zijn voor het WK in Brazilië. Ik kan bij iedere club een goed 
seizoen draaien, maar bij Arsenal is er ook vertrouwen. Dat is belangrijk.” 

Wat je kan zeggen: “De komende tijd gaan we het hebben over een jongen die 
David heet. Niemand ziet het met hem zitten of misschien toch wel iemand? Luister 
maar.” 

GETUIGENIS: “JOUW VERHAAL”

Geef een getuigenis waarin jij (of een teamlid) vertelt dat je buitengesloten werd 
door mensen, maar dat je toen merkte dat God je wel ziet zitten.  Vertel wat het 
met je heeft gedaan en waarin je leven is veranderd sinds dat moment.

JOUW EIGENVOORBEELD
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WAT STAAT ER 
OVER IN DE BIJBEL?

God ziet het met je zitten (1 Samuël 16:1, 3-12)
“Samuël komt eraan! Hij wil met ons een feest vieren voor God!” Isaï schrikt zich 
naar: “Wat? De grote profeet, de man van God wil met ons feest vieren?” Direct 
roept hij naar zijn knechten en zoons: “Snel, kom mee! Jullie moeten je netste kleren 
aandoen! De profeet Samuël wil met ons eten!”
Isaï weet niet goed wat hij moet verwachten. Als de profeet Samuël ergens komt, 
dan vertelt hij meestal een boodschap die hij van God gekregen heeft. Wat zou hij 
aan hen te vertellen hebben?

[stilte, kijk de kinderen aan]

Vader Isaï heeft acht zonen, een groot gezin! David is zijn jongste zoon. Hij kan 
goed muziek maken en hij is erg slim en heel sterk. Maar David is de jongste en dus 
is hij de minst belangrijke van de acht zonen. Zo ging dat in die tijd. Daarom moet 
David op de schapen passen, terwijl vader Isaï en zijn broers zich haasten naar het 
feest. Daar zit Samuël al te wachten.
Samuël had een geheime opdracht van God gekregen. De koning, koning Saul, 
wilde niets meer van God weten. God had daarom besloten dat er een nieuwe 
koning moest komen. En één van de zonen van vader Isaï, zou die nieuwe koning 
worden. Zo had God het gezegd.
Samuël kijkt op en ziet de oudste zoon van vader Isaï staan. “Zo! Wat een kerel is 
dat zeg! Groot, sterk en knap om te zien! Dat zal vast de nieuwe koning wel zijn!” 
Denkt Samuël. Maar God zegt tegen hem: “Nee Samuël, Ik kijk niet naar het uiter-
lijk, maar naar het hart, naar hoe iemand is. Dit wordt niet de nieuwe koning.”
Vader Isaï stelt vervolgens de andere zes zoons ook aan Samuël voor, maar telkens 
zegt God tegen Samuël: “Nee, dit wordt niet de nieuwe koning.” Samuël snapt er 
niets meer van… God had toch duidelijk gezegd dat het een van deze zonen zou 
zijn? Tenzij… tenzij er iemand over het hoofd gezien is. Iemand die er wel bij hoort, 
maar niet voor dit feest gevraagd is!
“Zijn dit alle zonen die u hebt?” vraagt Samuël “Nee,” antwoordde vader Isaï, “de 
jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.” Dan zegt Samuël tegen 
vader Isaï: “Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.”
Vader Isaï laat David halen en op het moment dat Samuël David ziet zegt God tegen 
hem: “Hij is het!”

David wordt door iedereen 
over het hoofd gezien, 

maar niet door God! Hij 
ziet hem zitten.
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VRAGEN BIJ HET BIJBELVERHAAL

Vraag:  Wie werd er over het hoofd gezien?
Antwoord:  David 

Vraag:  Waarom was David niet aanwezig?
Antwoord:   Omdat zijn vader en broers niet hadden verwacht dat Samuel voor 

David zou zijn gekomen. 

Vraag:   Waarom had Samuel niet verwacht dat hij voor David was 
gekomen?  

Antwoord:   Omdat hij eerst keek naar het uiterlijk van Davids broers en hij niet 
wist van Davids bestaan. 

Vraag:  Wie zag David wel zitten?
Antwoord:  God en daardoor Samuel ook. 

HOE VOELT HET 
ALS JE OVER 
HET HOOFD 
WORDT GEZIEN?

DEGENE DIE 
DE MEESTE 

ASSISTS 
GEEFT.

Zoals David over het hoofd gezien werd, zo worden we allemaal wel eens expres of 
per ongeluk door anderen over het hoofd gezien. Dat is niet leuk, zeker niet als het 
vaker gebeurt. Maar je mag weten dat God je wel ziet zitten. 

De vraag van de dag refereert aan het over het hoofd worden gezien, het gevoel 
van afwijzing. De prijs van de dag gaat over diegene die het meest zijn teamge-
noten ziet staan en hen betrekt in het spel. In een team is het heel vervelend als 
iemand voor zichzelf speelt en anderen over het hoofd ziet. Eigenlijk de Özil van de 
dag, want hij heeft veel assists op zijn naam staan.

VRAAGVAN DE DAG

PRIJSVAN DE DAG
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VERDIEPINGSVRAGEN

 ✓ Wat doe je als je over het hoofd wordt gezien?
 ✓  Zie jij zelf wel eens iemand per ongeluk of expres over het hoofd? Bijvoorbeeld 

een medesporter of een klasgenoot?
 ✓  Stel: God zou bestaan en Hij zou jou supertof vinden, wat zou Hij volgens jou 

moeten doen om dat te laten merken? (Dit is de voorbereidingsvraag op thema 
van morgen.)

TIPS AND TRICKS

Kiessysteem
Als de begeleiders de teams indelen, dan kunnen ze dat doen met de woorden: 
“Ik zie het zitten met…(naam van een kind)”. Zo creëer je een succeservaring voor 
het kind. Tijdens de voorbeelden, het verhaal en de vraag van de dag, kun je hier 
vervolgens op terugkomen.



DE JONGE JAREN VAN 

DAVID
Met dit boekje over David kun je weer even vooruit in jouw sportcommunity. 
Vijf dagen aan materiaal helpt je de sportmiddagen of -avonden in te vullen op 
een manier die aansluit bij kinderen en tieners. Deze preview bevat alleen Dag 1.

De pauze van een sportmiddag is steeds meer een onderwijsmoment: er vindt discipel-
schap plaats, iets dat verder gaat dan evangelisatie alleen. 

Aan de hand van dit boekje leer je lessen uit het leven van David: Hoe was David in zijn 
jonge jaren? Wat betekent vertrouwen op God? Waarom werd hij nou juist koning?

Athletes in Action
Atoomweg 10-2
9743 AK Groningen
050 - 549 27 15


