
Voor thuis: koken met David. 

Een koninklijk banket  

 
David en Mefiboset (2 Samuël 9). David is 

goed voor Mefiboset, de zoon van Jonatan. 

David had een verbond gemaakt met 

Jonatan dat hij zijn nakomelingen goed zou 

behandelen als hij koning zou zijn 

geworden. David houdt het verbond door 

goed voor Mefiboset te zorgen.  

Hij mag elke dag mee-eten aan de 

koninklijke tafel.  

Als een kind aan huis. 

 

Hieronder een feestelijk recept voor jou! 

 

 

 

Materiaal:  

 
• wegwerpgebakschotel;  

• zilverfolie; 

• vouwblaadjes;  

• schaar;  

• nietmachine; 

• biscuitjes; 

• poedersuiker; 

• rode en/of groene limonade; 

• kleine snoepjes (manna, tum-tum); 

• kom(metjes) om glazuur in te maken;  

• lepel;  

• messen om te smeren.  

 

 

 

Voorbereiding:  

 

• Knip vierkante stukken van de rol zilverfolie, één 

per kind. 

• Knip stroken zilverfolie van 10 cm breed, twee of 

drie per kind.  

 

 

 

Uitvoering:  

 

• Leg een vierkant stuk van de zilverfolie-rol in het 

midden van het gebakbordje. 

• Bekleed het bordje vanuit het midden naar de 

randen en vouw het folie om de randen heen, totdat 

het bordje van boven en onder helemaal bekleed is. 

• Frommel de twee of drie folie-stroken tot een 

sliert en draai of vlecht ze in elkaar.  

• Buig die sliert in een boog en niet de uiteinden 

vast aan het bord. 

• Dit is het gebakschaaltje. 

 

• Vouw het vouwblaadje twee keer dubbel en 

daarna een keer diagonaal. Knip uit de randjes 

kleine figuurtjes (halve hartjes, driehoekjes e.a.) en 

vouw het blaadje open.  

Dit is het kleedje voor op het schaaltje. 

 

• Handen wassen. 

 

• Doe een paar eetlepels poedersuiker in een 

kommetje, voeg een heel klein (!) scheutje 

limonade toe en roer dit tot een glazuur. (Het 

glazuur is snel te dun, dus begin met  

een heel klein scheutje limonade.) 

• Bestrijk de biscuitjes met de glazuur en versier ze 

door snoepjes in de glazuur te plakken. 

• Laat de luxe koekjes drogen, leg ze op het 

schaaltje.  

 

  
 


