
 David en Goliath

David en Goliath (1 Sam. 17). Verband met de vertelling: David deed eerst de wapenuitrusting
van Saul aan, maar hij kon er niet in lopen en was het niet gewend. Toen ging hij zonder harnas de 
strijd met Goliath aan, vertrouwend op de HEERE alleen.

VERWERKING:  
Harnas en schild

GESCHIKT VOOR:
jongere kinderen / oudere kinderen / tieners / alle leeftijden

MATERIAAL:
• vuilniszak;
• schaar;
• zilverfolie;
• plakband;
• wit A4-papier;
• stiften of vetkrijtjes;
• stevig karton (bijv. golfkarton van een doos) van ongeveer 50 bij 35 cm;
• rest stevig karton (bijv. golfkarton van een doos) van ongeveer 40 bij 5 cm;
• Stevig plaktape van min. 4 cm breed (doe-het-zelfzaak).

VOORBEREIDING:
• Kopieer werkblad 2 (twee keer per kind als ieder kind harnas en schild maakt).

UITVOERING (HARNAS):
• Keer de vuilniszak binnenstebuiten, opdruk en naden zijn dan mooi verdwenen.
• Knip als volgt de hals uit de bodem van de zak:

• Knip in de vouwlijn van de bodem van de zak 20 cm in, in het midden.
• Knip aan de voorkant van het harnas een halve cirkel uit, begin de halve cirkel aan het ene 

eind van de inknip, eindig aan het andere eind van de inknip.
• Je hebt nu een mooie ronde halsopening aan de voorkant van het harnas.

• Voor de armsgaten: 
• Knip ongeveer 5 cm onder de schouder beginnend, een strook van 20 cm lang en 3 cm breed 

uit.
• Je hebt nu armsgaten met een klein kapje over de schouder.

• Knip een stuk folie van de rol van 35 cm lang.
• Plak dat met lange stukken plakband langs de randen middenvoor op het harnas.
• Kleur het wapen op het werkblad in met stiften en knip het uit.
• Plak dat midden op het stuk folie op de voorkant.
• Versier het harnas nog verder als je wilt, bijv. met emblemen op de schouders. Die kun je maken 

van de resten papier en stiften, stroken zilverfolie, je kunt va alles verzinnen.
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UITVOERING (SCHILD):
• Houd het karton van 50 bij 35 rechtop.
• Begin te plakken met de rol tape, horizontaal over het midden van de bovenste helft van de 

voorkant van het schild. Trek de tape rondom het schild naar de achterkant en span het schild 
aan zodat het bol komt te staan, draai de tape dan nog een rondje om het schild, zodat de bolling 
goed vast zit.

• Doe hetzelfde horizontaal over het midden van de onderste helft van het schild.
• Het schild blijft nu mooi bol staan en je hebt twee banden van horizontaal gespannen tape die iets 

afstaan van de achterkant van het schild.
• Plak de karton-strook verticaal aan die banden vast, dat is het handvat van het schild.
• Knip nu twee stroken van de rol zilverfolie van 60 cm, en bekleed daar het schild mee.
• Vouw de folie om de rand van het schild naar de achterkant en fi xeer met tape.
• Kleur het wapen in, knip het uit en plak het op het schild.

TIPS (VOOR DE JONGSTE KINDEREN):
Dit werkje is geschikt voor de jongere en oudere kinderen. De jongsten zullen wat meer hulp
nodig hebben.

Het harnas:
• Voor de jongste kinderen is het knippen in de vuilniszak een lastig karweitje, doe dit samen of 

alvast van te voren.

Het schild:
• Help de jongere kinderen met het spannen van het schild. Laat ze samen met een ouder kind het 

folie vastplakken.
• Voor het wapen is het tweede werkblad met eenvoudigere afbeelding geschikt. Geef wasco of 

dikkere stiften.

TIPS (VOOR DE OUDEREN KINDEREN/TIENERS):
• Voor de oudere kinderen en tieners is het leuk om een schild te fi guurzagen en te verven.
• Zorg voot triplex in A4 formaat. (Bij de meeste bouwmarkten kan dat gratis op maat gezaagd 

worden.)
• Figuurzaagjes en klemmen kunnen wellicht van school of een club van de kerk geleend worden. 

Een oproepje in de kerkbode kan ook heel wat opleveren….

Materialen:
• Carbonpapier en potlood + copy van het schild per kind
• Triplex A4 per kind
• Kleine latjes of bijv. oude keukengreepjes + spijkers/hamer of schroeven
• Boormachine
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• Figuurzaagjes + klemmen + fi jn schuur papier
• Verf, kwasten, kranten

Uitvoering schild:
• Neem het schild over op het triplex mbv het carbonpapier.
• Zaag de vorm uit en schuur de randjes
• Spijker van kleien latjes een handgreepje of schroef een handgreepje erop.
• Verf eerst de lijnen en daarna de vlakken netjes.

BIJBELGEDEELTE (OPTIE):
1 Samuël 17

BIJLAGEN:
Werkblad  A
Werkblad  B



Werkblad A   •   David door Samuël tot koning gezalfd

Werkblad 2 

 



Werkblad A   •   David door Samuël tot koning gezalfd


