
2 opdrachten voor de jonge kinderen 
 

Reusachtig ( 4-8 jaar): 

Goliath is reusachtig groot. Met deze opdracht ervaren de kinderen hóe groot hij is in vergelijking 

met henzelf.  

Wat heb je nodig?  

- een stuk behangrol of vellen A3-papier  

- eventueel plakband of tape  

Vooraf: Plak eventueel de A3-vellen aan elkaar. Teken op de behangrol of de A3-vellen een silhouet 

van zo’n 3 meter, de lengte van Goliath.  

Aan de slag:  

- Hoeveel personen zijn er nodig om Goliaths silhouet te vullen? - Iedereen kijkt nu om de beurt hoe 

lang hij of zij is en zet met stift een streepje in het silhouet 

Heb je nog stoepkrijt en kun je naar buiten? Dan kun je natuurlijk ook heel goed op straat tekenen 

 

Zet ’t op een rennen! ( 4-8 jaar) 

David rent naar Goliath om hem aan te vallen, de kinderen rennen naar de persoon van wie de 

uitspraak komt: óf David óf Goliath.  

Wat heb je nodig?  

- een plaat van Goliath en een plaat van David, of een vel papier met ‘Goliath’ en een met ‘David’  

- plakband  

- de uitspraken  

Aan de slag:  

- Hang de beide vellen aan twee verschillende wanden.  

- De kinderen staan in het midden van de kamer. 

 - Lees de eerste uitspraak. De kinderen rennen naar de persoon die de uitspraak volgens hen heeft 

gedaan. Lees daarna de volgende uitspraak, de kinderen rennen, als het goed is, dan naar de andere 

persoon op het vel papier.  

- De kinderen gaan weer in het midden staan.  

- Het spel gaat door tot alle uitspraken zijn geweest.  

Uitspraken:  

1 Ik vertrouw op mijn wapens - ik vertrouw op God.  



2 Ik ben groot - ik ben klein.  

3 Ik heb een speer - ik heb een slinger.  

4 Ik hoor bij het volk Israël - ik hoor bij de Filistijnen.  

5 Ik draag een harnas - ik draag herderskleding.  

6 Ik ben een jongen - ik ben een man.  

7 Ik kom uit de stad Bethlehem - ik kom uit de stad Gat.  

8 Ik heb eerbied voor God - ik spot met God.  

9 Ik gebruik mijn eigen kracht - ik weet dat de Heer mij helpt. 10 Ik blijf overeind - ik val om. 


