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David en Mefiboset
Ellen Zuijdwegt-Dronkers
Van dit verhaal is een schetsbord verhaal gemaakt
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende aanwijzingen.
De kinderen vinden het prachtig!
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.
Benodigdheden:
Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/fles, penselen.
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.
Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie voorbeeld 1)
Op voorbeeld 2 zie je wat je er bij tekent terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal aangegeven
met de scheef gedrukte gedeelten tussen haakjes.
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat alles van te voren klaar ligt,
dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen zien.
Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de zijkant te staan.
De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schetsbord verhaal.
Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en dán pas vertelt wat het is.
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het wordt.
Je krijgt dan leuke interactie.
De zin ‘Gast aan tafel’ is gemaakt van zgn. ‘ladderletters’.
Van te voren schildert/tekent u een gele balk met daarin, met rode verf/krijt, de lijnen van de
vakken. De ladderletters maakt u tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.
Eventueel kunt u met dunne potloodlijntjes van te voren aangeven waar de strepen van de
letters moeten komen.
Gebruik 2 verschillende kleuren voor de personen uit dit verhaal.
Eén voor: Mefiboset, David
Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Inleiding
We gaan eerst een spelletje spelen. Doe maar wat ik zeg:
Stamp met je voeten – Spring op en neer – Hinkel voor je stoel – Ren op je plaats – Wiebel
met je tenen.
Wat fijn dat we dit spel kunnen doen en alles kunnen bewegen.
Er zijn ook mensen die niet kunnen springen, die niet met hun voeten kunnen stampen en ook
niet met hun tenen kunnen wiebelen.
Deze mensen zijn verlamd. Ze kunnen hun benen en voeten niet bewegen en zitten in een
rolstoel.
Kennen jullie zo iemand? Hebben jullie wel eens iemand in een rolstoel gezien?
(Laat de kinderen er even over vertellen)
Gelukkig dat deze mensen een rolstoel hebben. Dan kunnen ze toch overal komen en nog veel
dingen doen. De kinderen kunnen met hun rolstoel naar school en de grote mensen kunnen in
hun rolstoel naar het werk.(Noem eventueel een paar voorbeelden)
Vroeger in de tijd van de bijbel waren er nog geen rolstoelen.
Als je dan verlamd was kon je niet naar school en kon je niet werken.
De mensen konden dan geen geld verdienen om eten te kopen.
Anderen moesten hen vaak helpen.
We gaan luisteren naar een verhaal uit de bijbel dat hier ook over gaat.
Luister maar.
Verhaal
A
Stap… stap… stap… Daar komt iemand aanlopen. Stap… stap… stap…
Het gaat langzaam. Het is een (teken Mefiboset zonder krukken en voeten) man.
Hij loopt niet gewoon op zijn voeten. Hij loopt met twee (teken de krukken) krukken.

Hij houdt de twee stokken stevig vast. Die heeft hij nodig om te lopen.
Zijn (teken de voeten) voeten zijn niet goed gegroeid. De man kan er niet op lopen.
Hij is (maak het woord ‘verlamd’ af) verlamd.
Stap… stap… stap… Langzaam loopt hij verder.
B
De man kijkt niet (teken het gezicht) blij. Het is moeilijk als je verlamd bent.
Hij kan niet rennen en springen, maar ook niet werken.
Vroeger hoefde hij niet te werken.
Vroeger woonde hij in een paleis, want eigenlijk is hij een prins.
Prins (maak het woord ‘Mefiboset’ af) Mefiboset.
Zijn vader was (teken de hoofdband en het gezicht van Jonatan) prins Jonatan.
Zijn opa was (teken de kroon en het gezicht van Saul) koning Saul.
Maar opa Saul en vader Jonatan zijn dood.
Ze kunnen niet meer voor Mefiboset zorgen.
Ze kunnen hem niet meer helpen.
Er is nu een nieuwe koning en Mefiboset woont niet meer in het paleis.
Hij woont nu bij een vriend. Die zorgt voor hem.
C
Maar op een dag gebeurt er iets bijzonders.
‘Mefiboset, Mefiboset, je moet meekomen!’
Een knecht van het paleis komt hem halen.
‘Kom Mefiboset, meekomen naar het paleis van de koning.’
Mefiboset schrikt. Moet hij meekomen naar het paleis van de koning?
Maar zijn opa, Koning Saul, was een vijand van de nieuwe koning!
Koning Saul heeft hem veel kwaad gedaan.
En nu moet hij mee naar het paleis!
O, wat is Mefiboset bang. Wat zal de koning met hem gaan doen?
Maar Mefiboset moet mee.
Bibberend van angst komt hij bij het paleis.
De (teken de koning) koning zit op zijn troon.
Als Mefiboset binnen komt laat hij zijn (teken de krukken) krukken op de grond vallen en valt
op zijn (teken Mefiboset) knieën voor de koning. Hij bibbert van angst.
‘Mefiboset’, zegt de koning. ‘Je hoeft niet zo bang te zijn.
Ik ben (maak het woord ‘Koning David’ af) Koning David.
Jouw vader Jonatan was mijn beste vriend.
Ik wil je graag helpen.
Jouw opa Saul had vroeger nog land. Dat geeft ik aan jouw terug.
Ik zal je knechten geven die voor jou op het land kunnen werken.
Zo kun je toch geld verdienen. Ik wil voor je zorgen.
Mefiboset weet niet wat hij hoort.
De koning wil hem, de man met de verlamde voeten, helpen?
Wat fijn!
D
Maar dat is nog niet alles.
‘Mefiboset’, zegt koning David. ‘Jij mag bij mij blijven (maak het woord ‘eten’ af) eten.
Kom maar mee.’

Mefiboset gaat mee naar de eetzaal. (teken de krukken) Hij mag (teken Mefiboset aan tafel)
aan tafel zitten bij koning David. Hij mag zomaar (teken de schaal) mee-eten.
(teken David) Koning David is blij. Hij vindt het fijn dat hij Mefiboset kan helpen.
‘Mefiboset’, zegt de koning. ‘Jij mag net zo vaak bij mij komen eten als je wilt.’
Wat is Mefiboset blij.
Hij verhuist naar Jeruzalem en komt heel vaak bij koning David eten
Wat zorgt koning David goed voor hem!
Mefiboset is zijn (maak het ladderwoord ‘Gast aan tafel’ af) gast aan tafel.
Afsluiting
Vraag de kinderen of zij ook wel eens gasten aan tafel hebben.
Blijven er wel eens mensen bij hen eten? Ook mensen die ze niet zo goed kennen?
Kun je mensen blij maken als ze bij je mogen komen eten?
Wordt je daar zelf blij van? Wordt God er blij van? Vindt Hij het fijn?

Mefiboseth en de kus van koning David
“Mefiboseth, Mefiboseth, waar zit je?” Het is Anna, één van zijn dienstmeisjes. Zal zij verstoppertje
willen spelen? Mefiboseth glimlacht even. Hij heeft deze keer zo’n goede verstopplek gevonden. Hier
vindt ze hem nooit…
“Mefiboseth, kom nu tevoorschijn. Het is nu geen tijd om spelletjes te spelen. Kom nou! Waar ben je
toch?” Er zweeft iets door de gang, iets dat Mefiboseth in zijn jonge leventje nog nooit eerder
gehoord heeft. Als een koude mist weet het hem in zijn donkere schuilplekje te vinden. Hoewel hij
het nog nooit gehoord heeft, weet hij meteen wat het is. Hij voelt het zelfs in zijn buik. Het is angst,
pure angst verpakt in een vlaag van paniek. “Hier! Hier ben ik!” Mefiboseth begint wild te roepen. Als
Anna hem hoort, komt ze snel de kamer binnenrennen. Wat ziet ze er gek uit! Haar ogen staan wild.
Haar hoofddoek hangt scheef en er steken allemaal haren uit. Hij moet er bijna om lachen, maar hij
kan niet lachen. Diep van binnen zit er iets ijskouds in hem. “Kom snel mee. We hebben geen
moment te verliezen.” Ze tilt hem op, neemt hem in haar armen en begint te rennen.
“Wat is er, Anna? Waarom ren je zo hard?” Anna antwoordt niet. Met alle snelheid, die ze in zich
heeft, rent zij met hem in haar armen door de lange gangen. Ze is zo snel, zo in paniek, dat ze de
uitstekende richel niet ziet. Even heeft hij het gevoel dat hij vliegt. Het is best een prettig gevoel. Dan
volgt de klap op de granieten vloer. Bij die klap breekt er van alles. Zijn gil wordt overstemd door de
gil van Anna. Dan wordt het stil…
“Bij die klap brak er van alles.” Mefiboseth zit voor zijn hut te peinzen. Die klap was alweer twintig
jaar geleden. Hij is allang geen prins meer. Het prins-zijn was afgelopen op het moment, dat hij met
een smak op de stenen vloer terecht kwam. Nou ja, om precies te zijn gebeurde het een paar uur
eerder toen zijn opa, koning Saul, zelfmoord pleegde op het slagveld, nadat zijn vader Jonathan en de
andere zonen van de koning gesneuveld waren. Slechts nieuws verspreidt zich snel. Al gauw was het
nieuws als een winterstorm binnen de sterke muren van het paleis geraasd. Anna, de schat, had hem
nog in veiligheid willen brengen, maar wat was het anders gelopen. Zij had slechts een paar blauwe
plekken aan de val overgehouden, maar hij heeft op die keiharde, granieten vloer iets gebroken, dat
nooit meer goed zal komen. Hij is nu Mefiboseth, de kreupele. Half verlamd heeft hij te vaak zelf ook
aan zelfmoord gedacht. En waarom niet? Hij is nu toch niets meer dan een dode hond, een kikker…
“Ja, een kikker!” Mefiboseth weet nog hoe hij als kleine jongen op een dag een dikke, slijmerige,
groene kikker in een hoekje van één van de gangen van het paleis had gevonden. Hij had hem even
opgetild, maar het voelde allemaal zo slijmerig dat hij hem in een opwelling zomaar uit een raam had
gegooid. En nu… nu lijkt het net of deze slijmerige kikker terug is gekomen om wraak te nemen en
diep van binnen in hem is gekropen.
Hij weet wel dat hij gedronken heeft vanavond. Maar juist op deze momenten voelt hij zich dicht bij
dat kleine prinsje in hem. Dat prinsje, dat ook gebroken is, dat eigenlijk nog steeds op die harde
grond ligt, wachtend totdat iemand hem zal komen redden. Maar niemand zal komen. In plaats van
dat prinsje is daar die donkere, slijmerige kikker gekomen, die zijn plek heeft ingenomen en vol angst
kwaakt.
Niet alleen heeft hij alles verloren, maar de vijand van zijn opa zit ook nog eens op de troon, waartoe
hij bestemd was. En morgen… Morgen moet hij bij die David komen. Nou, hij weet waartoe die man

in staat is. En toch, elk nadeel heeft zijn voordeel, bedenkt hij wrang. Het betekent in ieder geval dat
hij geen zelfmoord hoeft te plegen. Met een beetje geluk komt hij morgen de dag niet levend door…
Als Mefiboseth de volgende dag met een bonzende hoofdpijn uit zijn dronkemansroes gewekt wordt,
voelt het alsof men met vuisten op zijn hoofd staat te beuken. Het zijn echter geen vuisten. Het is
een zachtjes tikken tegen zijn deur. Het zijn de dienaren van David, die hem komen halen. Ze tillen
hem voorzichtig op en dragen hem naar het paleis. Wat zal de koning van hem willen?
In het paleis staat koning David met spanning te wachten. Zo meteen zal hij voor het eerst de zoon
van zijn beste vriend ontmoeten. Hij heeft alles over de toestand en de gemoedsrust van Mefiboseth
gehoord en begrijpt de boosheid en frustratie die in hem opgesloten zitten. Als Mefiboseth eindelijk
arriveert, snelt David op hem af en geeft hem een kus.
Een kus is wel het laatste van Mefiboseth verwacht. Hij verwachtte het zwaard, minachtende
woorden of nog erger een blik van medelijden. Maar David toont hem niets van dit alles. Koning
David behandelt hem als een gelijke, als een vriend. In die kus zit zoveel liefde, dat het iets losmaakt
in zijn hart. Hij roept nog: “Wie ben ik, dode hond, dat u zich over mij ontfermt?” Maar terwijl hij dit
roept, merkt hij dat de kus zijn magie in hem bewerkt. De koude, slijmerige kikker lijkt zo maar in het
niets op te lossen, om plek te maken voor het prinsje dat al zolang geen prins meer mocht zijn.
Mefiboseth begint schouderschokkend te huilen. Dit is wel het laatste wat hij wil, maar koning David
slaat zijn armen om hem heen en fluistert: “Ik geef je alles terug wat je kwijt bent geraakt en ik zal je
als mijn eigen familie behandelen. Vanaf nu zal je iedere avond aan mijn tafel mee-eten.”
-----------------------------------------------------------------------------------------Hier kan je het verhaal laten eindigen. Het liep goed af! Of toch niet?
Met tieners en volwassenen kan je wellicht het verhaal verder laten gaan…
-----------------------------------------------------------------------------------------En ze leefden nog lang en gelukkig?
Helaas niet. Het verhaal van koning David en prins Mefiboseth eindigt met een groot vraagteken. Het
laat ons achter met de vraag: “Loopt het nu goed af, of juist toch niet?”
Het verhaal gaat namelijk na de kus in het paleis verder. De volgende twee scènes spelen zich af in de
natuur buiten Jeruzalem. Wat hier gebeurt, schept een raadsel, waarop geen antwoord wordt
gegeven. In de eerste scène is koning David op de vlucht. Dit speelt zich een aantal jaar na de kus af.
Als David wegens de samenzwering van Absalom uit Jeruzalem moet vluchten, komt Ziba, de knecht
van Mefiboseth hem tegemoet en voorziet hem van proviand. Wanneer David vraagt waar
Mefiboseth is, antwoordt Ziba: „Zie, hij woont in Jeruzalem; want hij zei: ’Heden zal het huis van
Israël mij de koninklijke heerschappij van mijn vader teruggeven.’”
Volgens Ziba heeft Mefiboseth de koning verraden. David lijkt hem te geloven, want hij zegt tegen
Ziba: „Zie! Van u is alles wat Mefiboseth toebehoort.” Daar gaan al zijn bezittingen…
Maar dan scène twee. Wie spreekt nu de waarheid? Opnieuw speelt het zich af in de natuur buiten
Jeruzalem. Als koning David na de dood van Absalom naar Jeruzalem terugkeert, komt Mefiboseth
hem tegemoet. Hij vertelt de koning dat hij, van de dag af dat de koning wegvluchtte tot op deze dag,

zijn voeten niet heeft verzorgd, noch zijn snor heeft getrimd, noch zijn kleren heeft gewassen. Op
Davids vraag waarom hij niet met hem is meegegaan, legt Mefiboseth uit dat zijn dienaar hem heeft
bedrogen en voegt eraan toe: „Hij heeft dus uw knecht bij mijn heer de koning belasterd. Maar mijn
heer de koning is als een engel van de ware God.”
Wie spreekt hier nu de waarheid? Zag Mefiboseth zijn kans schoon? Kreeg de kikker in hem de
overhand en dacht hij echt dat hij de nieuwe koning van Israël kon worden? Is alle liefde van de
koning onvoldoende geweest om hem echt te veranderen? Heeft hij ingezien dat zijn grote gok
mislukt is en speelt hij nu een toneelstukje om zijn eigen huid te redden?
Of is hij weer eens de pineut? Deelt het leven hem weer een klap uit? Is het weer een knecht, die
hem laat vallen? Eerst letterlijk door de valpartij met Anna en nu figuurlijk door het verraad van Ziba?
Kan het leven echt zo wreed zijn?
De Bijbel geeft ons hier geen uitleg over. De hele situatie loopt in ieder geval uit op een groot nadeel
voor Mefiboseth. Koning David beslist dat hij en Ziba de bezittingen maar moeten delen. Waarop
Mefiboseth snel antwoordt: „Laat hij zelfs alles nemen, nu mijn heer de koning in vrede naar zijn huis
is gekomen.”
Is dit het antwoord van een geliefde prins, die de kikker achter zich heeft gelaten en die zoveel van
David houdt, dat bezittingen er niet toe doen? Is Mefiboseth werkelijk zo gelukkig met de terugkeer
van de koning, dat alle aardse bezittingen in het niets vervagen? Of is dit een angstig kwakende
kikker, die boven alles zijn eigen nek probeert te redden? Die als uiterste overlevingstechniek al zijn
rijkdommen dumpt om er zelf maar goed vanaf te komen?
Het is moeilijk om te ontdekken of de Bijbel ons hier het succesverhaal vertelt van transformerende
liefde, die alle aardse bezittingen overstijgt of dat we hier een blik krijgen in het echte leven, waar we
soms grote overwinningen halen om niet lang daarna diep, heel diep te vallen.
Dus dan blijven we achter met de vraag: ‘En leefden ze nog lang en gelukkig?’

LES 9 EEN ANDERE WEG

Gehandicapt
 Ken jij iemand die gehadicapt is?
 Wat kan die persoon wel/niet?
 Heeft deze persoon hulpmiddelen?
 Heb jij wel eens iets gedaan om hem/haar te helpen?
 Welke dingen kunnen jullie alle twee even goed?

In deze les lezen we dat
David heel goed is voor
Mefiboset. Ook gebeurt
er iets wat niet zo
verstandig is.
Blz.: 36-39

Parcours
Nodig: stoelen, tafels, blinddoek, plankje, appel/boterham, beleg, mes.
Hoe is het om iets niet te kunnen?


Probeer eens een boterham te smeren met je ‘verkeerde’
hand. Of snij op die manier een appel doormidden.



Doe een blinddoek voor en laat je leiden door iemand. Die
zegt hoe jij om, over, onder stoelen door moet gaan om aan de
overkant te komen.



Lukt het jullie? Hoe voelde het om op deze manier dingen te
moeten doen?

