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KAPITEL 3
1 SAM 18,1-5; 20,1-42; PATRIARKER OG PROFETER, KAP. 64.

Bedste venner
Hvem er din bedste ven? Hvad kan I lide at gøre sammen? David og Jonatan var bedste
venner og de elskede hinanden.

K

ong Saul sendte bud efter David. ”Kom og bo hos mig, her i paladset,“
sagde kongen. ”Jeg vil gerne have dig til at arbejde for mig. Du skal være
soldat.“
Så flyttede David ind i kongens smukke palads. Kort tid efter mødte

David kong Sauls ældste søn Jonatan. David og Jonatan kunne vældig godt lide hinanden
og de blev de bedste venner.
”Kom, lad os gå ud og skyde med bue og pil,“ sagde Jonatan tit til David.
”Kom, lad os tage ud og ride,“ sagde David tit til Jonatan.
Folket i Israel kom også til at elske David og det fik kongen til at tro, at folket elskede
David mere, end de elskede ham. Kong Saul blev så vred, at han

Huskevers:
”Jonatan ... elskede
ham lige så højt som
sig selv.“

prøvede på, at slå David ihjel.
”Din far prøver at slå mig ihjel!“ sagde David til sin ven
Jonatan.
”Det kan ikke passe!“ udbrød Jonatan.

(1 SAM 18,3)

Tema:
Rigtige venner elsker
hinanden.

”Jo! Det er rigtigt!“ sagde David. ”Der skal snart være fest på
slottet og kongen forventer, at jeg er der. Nu vil jeg tage af sted
og besøge mine brødre. To dage efter festen, så kommer jeg tilbage og gemmer mig ude i marken. Når din far opdager, at jeg
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ikke er der ved festen, så sig til ham, at jeg tog hen for at besøge min familie. Hvis han
bliver meget vred, så ved du, at han vil slå mig ihjel.“
”Godt,“ sagde Jonatan, ”gem dig bagved stenbunken ude på marken. Hvis min far
prøver på at gøre dig noget, så skal jeg nok fortælle
komme ud og skyde mine pile over mod sten-

dig det. ”Jeg vil
bunken. Så vil

jeg sende min tjener hen for at finde pilene.

Jeg vil råbe

til drengen og sige: ”Du skal gå længere

frem, der

ligger pilene,“ og så vil du vide, at min far

virkelig prøver

på at slå dig ihjel. Så skal du løbe væk og

komme i sikkerhed.“

Da kong Saul den dag kom og satte sig til middagsfesten, så han, at Davids stol var
tom. Kongen sagde ikke noget. Den næste dag var Davids stol stadigvæk tom, da de
skulle spise middag. Han vendte sig mod Jonatan og spurgte: ”Hvor er David?“
”David er taget hen for at besøge sin familie,“ sagde Jonatan.
Kongen blev helt rød i ansigtet af raseri. ”Tror du ikke jeg ved, at du gerne vil have, at
David skal være konge!“ skreg han. ”Gå og få fat på David så jeg kan slå ham ihjel!“
Jonatan vidste, at hans far virkelig ville gøre dette frygtelige imod David.
Den næste morgen gik Jonatan ud på marken. Han tog
en pil frem, sigtede og skød hen mod stenbunken.
Jonatans tjener løb af sted, for at finde pilen. ”
Du skal gå længere frem! Der ligger pilen,“
råbte Jonatan.
Da drengen kom med pilen, sendte
Jonatan ham tilbage til byen. Så sagde
David og Jonatan farvel til hinanden. ”Vi
ser nok ikke hinanden i nogen tid,“ sagde Jonatan. ”Men vi vil stadigvæk være venner,“
lovede han. ”Ja! Vi vil altid være venner!“ sagde David.
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Leg og lær
L ØRDAG

O N SDAG

Læs bibelhistorien sammen og sig huskeverset og
gør de følgende bevægelser:
Jonatan elskede
ham
lige så højt som sig selv
1 Sam 18,3

Lad dit barn tælle alle sine venner og sige hvad, de
hedder. Spørg: har du en bedste ven? Hvorfor kan
du specielt lide ham? Mind
barnet om, at Jesus gerne
vil være hans ven.

kryds armene over
brystet.
peg på de andre.
peg på dig selv.
lav åben bog med
hænderne

T O R SDAG

Lad barnet sige, hvem
der er hans bedste
ven og fortælle, hvad
han gerne vil gøre for
sin bedste ven. Hjælp
barnet med at gøre det. Du
kan også lade dit barn invitere
sin bedste ven til aftensmad og andagt fredag aften.
Hjælp barnet med at takke Jesus for bedste venner.
Bed også om, at dit barn vil være en rigtig ven.

S Ø NDAG

Læs noget fra 1 Sam 18,1-5 og 20,1-42. Spørg: Hvad
gav Jonatan David for at vise, at de var venner?
Hvordan hjalp Jonatan David? Hvorfor var de kede af
det? Hjælp dit barn med at tegne sin bedste ven.

M ANDAG

F R E DAG

Læs og forklar dit barn 1 Sam 18,1-3. Lad dit barn
give en i familien et knus og sige: Jeg elsker dig.
Hjælp dit barn med at finde en person, han kan give
pilen til, som han lavede i Bibelklubben/sabbatsskolen. Lad barnet fortælle vennen historien om David
og Jonatan.

Når I holder andagt, så lad hele familien deltage,
når I spiller historien om David og Jonatan. Hjælp dit
barn med at lave en bue og en pil.
Syng sange om at være gode venner. Afslut med
bøn.

T I R S DAG

Læs 1 Sam 18,4 sammen. Gå sammen igennem dit
barns tøj og find noget, som I kan give til nogen
som trænger. Aflever det sammen med dit barn.
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