
TeksTgennemgang

Tales of Glory

Baggrund
- Saul, som var israelitternes første konge, havde 
flere gange været ulydig mod Gud. Gud kunne 
ikke længere bruge ham som konge for sit folk, og 
Samuel får besked på at salve en ny konge, David. 
Saul fortsætter som konge efter Davids salvning.

- Filistrene boede langs kysten mod Middelhavet og 
var fra dommertiden og frem til Davids tid Israels 
farligste fjende.

- Terebintedalen ligger 20 km vest for Betlehem.

Leksikon
Slagtoffer: Israelitterne bragte ofre til Gud for at 
sige tak og få tilgivelse for deres synder. Ved et 
slagtoffer brændte man et dyr, som man havde 
slagtet på et alter. Ved et måltidsoffer blev noget 
af det ofrede tilbage og kunne spises af de ofrende. 
(Se ordforklaring i Bibelen: offer). Det er et måltid-
soffer, som Samuel indbyder til.  

Salvning: På Gammel Testamentes tid blev personer 
og ting salvet som et tegn på hellighed og udskil-
lelse fra verden. Præster, profeter og konger blev 
salvet, men også ting, fx Åbenbaringsteltet. Ved 
salvninger kom Guds ånd over den salvede, som 
derfor fik en særlig udrustning til tjeneste.

1 homer: 400 liter. (Se: Mål i Bibelens ordforklaring).

Citer: Et strengeinstrument, der ligner en harpe.

Våbendrager: En underordnet person, der bærer sin 
herres våben og kæmper ved hans side.

Tvekamp: Tve betyder 2. En kamp mellem 2 per-
soner.

1 alen: Ca. 50 cm. Goliat var 6 alen høj - altså ca. 3 
meter. Det synes utroligt for os, men der er fundet 
skeletter i Israel-området fra den tid af samme stør-
relse. Hans brynje vejede 5000 sekel. Det er ca. 55 kg. 
Spydspidsen vejede 600 sekel. Det er næsten 7 kg.

Fokuspunkter
- Gud ser ikke på, hvordan vi ser ud, eller hvad vi  
   kan, men på hjertet.
- Gud hjælper dem, der stoler på ham.
- Vi behøver ikke frygte det onde, når Gud er med os.

Brug af sanser
Brug ”Tales af Glory-rekvisitterne”, mens du 
fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen 
børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle 
beretningen for hinanden.

Kan evt. suppl. med:
Se: Tegn David og Goliat i de rigtige størrelsesfor-
hold.
Høre: Lav det største ”bum”, når Goliat falder. 
Røre: Find sten og se, hvem der kaster længst.
Gøre: Lav slangebøsser.

Tekst: 
1 Sam 16,1-3; 6-13; 19-23; 17, 4-11; 32-45; 48-50a.

Rekvisitter fra Tales of Glory
David, Goliat og sten.

Ledertanker: 
David turde springe ud i det, der så umuligt ud for 
mennesker. Han havde tillid til, at Gud ville hjælpe 
ham. Tør du bevæge dig ud på ”glatis”, hvor du er 
helt afhængig af Gud?

Gud er stærkest. 
Han bruGer mennesker til at vise sin maGt oG styrke.
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til bruG i 
kirke oG klub.



kreaTiviTeT og leg

PunkTer Til samværeT - uddybning af fokuspunkter 

Tales of Glory til bruG i 
kirke oG klub.

Slangebøsser
Lav slangebøsser af en Y-gren, en bred elastik og 
papirkugler. Skyd til mål efter en skydeskive.
Eller lav ”slangebøsse” af snore og et lille stykke 
skind. Brug bordtennisbold som kasteskyts.

Hvem rammer?
Find nogle sten og se, hvem der kan ramme den 
opstillede spand eller dåserne bedst. 

Bibelord
Min hjælp kommer fra Herren, himlens og 
jorden skaber (Sl 121,2).

Bøn
Tak, Gud, fordi vi kan regne med dig. Du gør os stærke 
og modige. Amen.

Sange – Syng med
46: Jeg er tryg hos dig
57: Intet kan rive mig ud af hans kærlighed

Gud ser ikke på, hvordan vi ser ud, eller hvad vi kan, 
men på hjertet
Fortæl, hvordan Samuel fik at vide, at han skulle 
salve en ny konge. Fortæl om situationen og 
stemningen i Isajs hus. Hvordan sønnerne træder 
frem for Samuel én for én. De er flotte fyre, men 
Gud ser på ikke på det ydre – men det indeni. David 
bliver hentet ind (vis David). Det er ham, Gud har 
udvalgt. Gud kunne bruge lillebroderen, som ingen 
regnede med, og som så ud af mindst i menneskers 
øjne. Her kan man bruge børnenes erfaringer med 
at være den mindste. Mange børn føler sig små og 
ubetydelige. Gud kan også bruge børn i sin tjeneste. 
Tal med børnene om hvordan. Fx glæde en, der er 
ked af det, hjælpe en, der bliver drillet, fortælle om 
sin tro på Gud.

Fortæl, hvordan David kommer i tjeneste hos kong 
Saul og skulle spille på sin citer for ham.
Fortæl, hvordan Saul bliver glad for David og gør 
ham til sin våbendrager.

Gud hjælper dem, der stoler på ham
Fortæl om dengang, hvor filistrene var i krig mod 
Israel. Filistrene sender deres stærkeste kriger, 
Goliat, frem foran filistrenes hær (vis Goliat). Han 
udfordrer israelitterne til at sende en til at kæmpe 
mod sig. Den, der vinder, vil vinde krigen. Problemet 
er, at Goliat er 3 meter høj. Vis børnene, hvor lang 
3 meter er. Hans udrustning er voldsom – 55 kg. 
brynje og næsten 7 kg spyd. Altså en fuldstændig 
umulig opgave. Ikke så sært, at ingen af israelit-
terne tager imod udfordringen. De var meget bange 
for Goliat. 

Fortæl, hvordan David kommer ud på slagmarken. 
Han skal egentlig bare besøge sine brødre, for han 
er for ung til at være med i krig. David hører Goliats 
udfordring til tvekamp, og han melder sig. Trods 
Sauls indvendinger om Davids alder og manglende 
kamperfaring ved David, at Gud vil redde ham fra 
Goliat. 

Saul forsøger at give David sin egen rustning på, 
men den er alt for stor og tung. I stedet møder 
David Goliat med sit hyrdeudstyr: en stav, en sten-
slynge og 5 glatte sten (vis stenene). Goliat bliver 
ophidset over, at der kommer en dreng imod ham, 
men David fortæller Goliat, at han kommer mod 
ham i Guds navn. Da Goliat bevæger sig hen mod 
David, løber David ham i møde, lægger en sten i sin 
stenslynge og rammer Goliat lige i panden, så han 
styrter på næsen i jorden. 

Vi behøver ikke at frygte, når Gud er med os 
Tal med børnene om, hvorfor David vandt. Var han 
en dygtig kriger, heldig eller hvorfor? Gud var på Da-
vids side. Gud var med David. Det kunne filistrene 
ikke se. Selvom David heller ikke kunne se Gud med 
sine øjne, så troede han på, at han var der. Derfor 
var David ikke bange. Da vi blev døbt, fik vi Gud på 
vores side, ligesom David havde Gud på sin side. 
Derfor kan vi altid bede til Gud om at være med os. 
Han hjælper, også når vi er bange.

Gud har en plan, som han fuldfører. Han ser ikke på 
det ydre, men ser, om man har et hjerte, der vil adlyde 
ham. Det havde David. Selvom han var lille, fik Gud 
ham til at udrette store ting, fordi Gud virkede igen-
nem ham. Gud handler…også igennem en ”lillebror”. 


