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2. BIJBELVERHAAL

Bij 1 Koningen 1:1-2:12

Wie wordt de nieuwe koning?

De profeet Natan rent door de gangen van het 

paleis van koning David. Koning David is al heel lang 

koning van Israël en Juda. Hij heeft veel vrouwen en 

kinderen.

Natan is nu op zoek naar één van die vrouwen: 

Batseba. Zij is de moeder van prins Salomo. Natan 

moet haar spreken. Nu. 

‘Batseba!’ roept hij. 

Een vrouw in de gang kijkt geschrokken op. Het is 

Batseba.

‘Natan, wat is er?’ 

‘Prins Adonia houdt een groot feest bij de 

Slangensteen, maar wij zijn niet uitgenodigd!’ 

Batseba kijkt verbaasd. Adonia is de zoon van een 

andere vrouw van David. 

Natan gaat steeds sneller praten. 

‘Adonia zegt dat hij de nieuwe koning is van Israël 

en Juda – en koning David weet van niks. Je 

moet nú naar David toe gaan! Je moet hem eraan 

herinneren dat hij heeft beloofd dat jouw zoon 

Salomo koning wordt! Als Adonia koning wordt, 

wordt het heel gevaarlijk voor jou en Salomo!’

Batseba loopt snel naar de kamer van David.  

Koning David ligt in zijn bed. Zijn haar is grijs en dun 

geworden. Hij is al heel oud.  

‘Wat is er?’ vraagt David aan Batseba. 

‘Uw zoon Adonia zegt dat hij de 

nieuwe koning is,’ zegt Batseba. ‘Maar 

u heeft toch beloofd dat mijn zoon 

Salomo de nieuwe koning wordt? U 

moet ons helpen. U moet zeggen wie de nieuwe 

koning wordt!’

  

Op dat moment komt Natan de kamer binnen. 

‘Koning, luister. Adonia zegt dat hij de nieuwe 

koning wordt! En hij heeft het niet eens aan u 

gevraagd.’ 

David knikt ernstig. 

‘Niet Adonia, maar Salomo moet de nieuwe koning 

worden. Breng Salomo op mijn ezel naar de Gichon-

bron. Giet daar een kruikje olie over zijn hoofd. 

Zo wordt hij de nieuwe koning. Blaas dan op de 

trompet en roep: ‘Lang leve koning Salomo!’ Want 

Salomo wordt de nieuwe koning op mijn troon.’ 

Batseba en Natan kijken elkaar opgelucht aan. 

Gelukkig, Salomo wordt de nieuwe koning! 

Bij de Slangensteen neemt prins Adonia net de 

laatste hap van zijn feestmaal. Tevreden kijkt hij naar 

alle gasten. Maar dan klinkt er vrolijke muziek en 

gejuich in de verte. De grond schudt ervan! Wat zou 

er aan de hand zijn? 

‘Slecht nieuws!’ roept iemand. ‘David heeft ervoor 

gezorgd dat Salomo de nieuwe koning is en 

iedereen viert feest!’ 

‘Wat!’ roept Adonia geschrokken. Overal om hem 

heen staan zijn gasten op. Ze gaan snel naar huis. 

Salomo wordt koning
1 Koningen 1:1-2:12
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Koning David zei: ‘Salomo moet op 
mijn  troon  gaan zitten. Hij moet gaan 

regeren in mijn plaats. Hij moet  koning  
worden van Israël en Juda.’

1 KONINGEN 1:35

Salomo wordt koningZomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar 

2

1. WELKOM

Hoi! 

Koning David is oud. Er moet een nieuwe 

koning komen. 

Eén van de zonen van David heet Salomo.

Wordt Salomo de nieuwe koning, of wordt 

het iemand anders?

Lees het verhaal maar!



Ze willen niet meer bij Adonia horen. Ze zijn bang. 

Maar Adonia is nog banger. Salomo is nu koning. Hij is 

vast heel boos op Adonia! Adonia gaat zo snel hij kan 

naar de tent van God. Hij houdt zich vast aan het altaar. 

Daar kan Salomo hem niets doen. 

Maar Salomo laat hem ophalen. 

Adonia laat zich voor koning Salomo op zijn knieën vallen.  

‘Als je niks verkeerds doet, doe ik je geen kwaad,’ zegt 

koning Salomo. ‘Ga naar huis.’ 

Verbaasd kijkt Adonia naar Salomo en dan springt hij op. 

Hij rent naar huis. Zo snel als hij kan. 

Koning Salomo gaat op de troon zitten. Hij is de nieuwe 

koning van Israël en Juda!

Salomo wordt koning
1 Koningen 1:1-2:12

Salomo wordt koningZomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar 
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3.  OM OVER  

NA TE DENKEN

-  Hoe wordt Salomo koning gemaakt?

-  Weet jij wat een koning doet? 
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4. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Salomo wordt koning

Salomo wordt de nieuwe koning. Geef hem een mooie kroon!

Wat heb je nodig? 
-   kleurpotloden

-   stickers

Aan de slag:
-  Maak van Salomo een prachtige koning. Kleur hem maar mooi in! 

- Versier ook de kroon van de nieuwe koning.

4-8 jaar 

Leve de koning!

Salomo wordt de nieuwe koning. 

Wat heeft een koning allemaal nodig?

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  Salomo wordt koning. Wat heeft hij nodig? 

-  Teken dit voor hem. Je kunt denken aan: 

een paleis, een paard, een lakei, een kroon. 

Salomo wordt koningZomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar 
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6-8 jaar 

Wie volgt?

Salomo wordt de volgende koning na 

zijn vader David. In deze puzzel ga je steeds op 

zoek naar de volgende letter. 

Wat heb je nodig?
-   een pen of een potlood

-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  Je ziet tien kroontjes. Boven elke kroon staan 

letters. 

-  Je vindt het goede woord door van elke letter 

steeds de letter die erna komt in het alfabet op 

te schrijven.

-  Een voorbeeld: staat er de letter g, dan schrijf 

je de letter h op.

-  Schrijf de letters onder de kroon op. Welk 

woord heb je gevonden?

-  Lukt het jou om de tien woorden uit het verhaal 

te vinden?

-  Kleur de kroontjes in.

Weet je trouwens wat de woorden met het 

bijbelverhaal te maken hebben?

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
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Salomo is wijs
1 Koningen 3:5-28

1. WELKOM

Hoi! 

Salomo is de nieuwe koning. 

Wat heeft een koning nodig om goed 

voor zijn volk te zorgen?

Dat lees je in het verhaal van vandaag. 

Salomo is wijsZomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar

6
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Salomo vroeg aan God: ‘Leer mij om goed te 
luisteren. En leer mij om het verschil tussen goed 

en kwaad te zien. Dan kan ik uw volk leiden.’

1 KONINGEN 3:9

2. BIJBELVERHAAL

Bij 1 Koningen 3:5-28

Een cadeau van God

Koning Salomo is een goede koning en hij houdt 

van God. Heel veel! 

Op een dag offert Salomo zelfs wel duizend dieren 

aan God. 

Die nacht komt God bij Salomo in een droom. 

‘Salomo,’ zegt God. ‘Je mag Me alles vragen wat je 

wilt en Ik zal het je geven.’ 

Salomo weet meteen wat hij wil vragen. 

‘Ik wil graag een goede koning worden. Ik wil goed 

kunnen luisteren naar mensen en het verschil weten 

tussen goed en kwaad. Als ik weet wat goed is en 

wat verkeerd is, dan weet ik altijd wat ik moet doen. 

Dan word ik een wijze, goede koning!’ 

God vindt het heel bijzonder wat Salomo vraagt. 

‘Je had alles kunnen vragen, Salomo, heel veel geld 

of een mooi huis of een lang leven, maar je vraagt om 

wijsheid! Omdat je zo’n goed cadeau hebt gekozen, 

krijg je alle andere dingen die je hebt gevraagd erbij. 

Ik zal je beroemd maken en rijk, en je wordt de wijste 

koning die dit land ooit heeft gehad.’

Een tijdje later zit koning Salomo op zijn troon als er 

twee vrouwen worden binnengebracht. Ze maken 

ruzie om een baby. 

De ene vrouw houdt de baby vast, maar de andere 

vrouw probeert hem uit haar handen 

te pakken. 

‘Die baby is van mij!’ 

‘Nee, van mij!’ 

‘Wat is er aan de hand?’ vraagt koning Salomo. 

De vrouw met de baby op haar arm begint meteen 

te praten. 

‘Wij wonen in één huis en we hebben laatst allebei 

een baby gekregen, allebei een jongetje. Maar haar 

baby is doodgegaan.’ De vrouw wijst boos naar de 

andere vrouw. ‘En nu zegt ze dat dit haar baby is!’ 

‘Dat is niet waar!’ roept de andere vrouw ‘Jouw baby 

is dood! Die levende baby is van mij!’ 

‘Verdeel de baby in twee stukken,’ zegt Salomo 

rustig tegen zijn dienaar. ‘Dan krijgen de vrouwen 

allebei de helft. Dat is eerlijk.’ 

De vrouwen stoppen meteen met ruziemaken. Ze 

kijken Salomo geschrokken aan.  

De ene vrouw begint te huilen: 

‘O nee! Maar dan gaat mijn baby dood. Geef de 

baby dan maar aan haar.’ 

Maar de andere vrouw zegt: 

‘Ja, doe dat maar, verdeel de baby maar!’ 

‘Stop!’ zegt koning Salomo. ‘Natuurlijk wil ik de baby 

geen pijn doen. Ik wilde er gewoon achter komen 

wie de echte moeder is. En dat weet ik nu: het is de 

moeder die huilde om haar kind. Zij houdt écht van 

het kind.’ 



Salomo is wijs
1 Koningen 3:5-28
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De vrouw die het kind wel wilde verdelen, kijkt nu 

ineens heel boos. Maar de echte moeder van het 

kind is blij. Ze knuffelt haar baby. 

‘Ach, mijn lief kindje!’ 

Alle mensen in de zaal kijken vol bewondering 

naar koning Salomo. Dat heeft hij slim gedaan! Hij 

weet écht het verschil tussen goed en kwaad. En 

hij kan heel goed luisteren. 

Salomo is de wijste koning die er ooit is geweest, 

precies zoals God dat heeft beloofd!

3.  OM OVER NA TE DENKEN

-  God zegt tegen Salomo dat hij mag  

vragen wat hij wil. Wat vraagt Salomo?

-  Als God tegen jou zou zeggen dat je mag 

vragen wat je wilt, wat zou jij dan vragen?



Werkblad
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Salomo is wijs

Salomo is wijsZomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar
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4. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Salomo kiest

God vraagt aan Salomo wat hij wil 

hebben. Salomo vraagt om goed te 

leren luisteren. En hij wil graag het 

verschil kunnen zien tussen goed 

en kwaad. Dan kan hij een goede 

koning zijn. Kleur wat Salomo aan 

God vraagt. 

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden 

Aan de slag:
-  Kleur alleen de wolkjes van de 

dingen die Salomo aan God vraagt. 

-  Kleur daarna de slapende Salomo 

en zijn bed. 
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Werkblad

Salomo is wijs

Salomo is wijsZomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar
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6-8 jaar 

Wijs of eigenwijs?

Salomo vraagt God om wijsheid om 

juiste keuzes te kunnen maken. 

Hoe wijs ben jij? 

Wat heb je nodig?
-   een pen of een potlood

Aan de slag:
-  Als je steeds de goede keuze maakt, lees 

je een tekst uit Spreuken 3:14.

Het is erg koud buiten. Je gaat naar school:

- in je korte broek.

- met een dikke, warme jas.

wij

je

Je wilt graag iets eten dat gezond is. Je eet:

- een appel.

- een koekje.

hebt

gaan

Je wilt een gezond gebit. Je poetst voor het slapen gaan:

- wel je tanden.

- niet je tanden

meer

minder

Je fietst in het donker. Je doet je fietslamp:

- aan.

- uit.

aan

uit

Twee kinderen in de klas vechten met elkaar. Jij:

- doet net of je niks ziet.

- roept de juf of meester.

geld

wijsheid

Je vriendje valt van zijn fiets en kan zijn been niet meer goed bewegen. Je:

- zegt dat hij zelf maar moet proberen op te staan.

- roept iemand die een dokter kan bellen.

als

dan

Je gaat bij je oma en opa logeren. Je:
- neemt niks mee.

- je neemt een tas of koffer met spullen mee.

van

aan

Je hebt ruzie met je broertje of zusje. Je:

- maakt het weer goed met elkaar.

- je gaat gillen en slaan.

zilver

God

Je verliest een bordspelletje. Je:

- gooit het bord door de kamer en de dobbelsteen ook.

- blijft rustig, ook al baal je wel.

met

of

Het verkeerslicht staat op rood. Je:

- loopt gewoon door.

- wacht tot het licht op groen springt.

kracht

goud

OPLOSSING:
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Salomo is wijs

Werkblad

Salomo is wijs
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4 -8 jaar 

Vraag wat je wilt

Salomo mag aan God 

vragen wat hij wil.  

Hij kiest voor wijsheid. 

Waar kies jij voor? 

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden of 

viltstiften

Aan de slag:
-  Maak in de denkwolk een 

tekening van wat jij aan 

God zou vragen.
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Voor alles is een tijd
Prediker 3:1-8

2. BIJBELVERHAAL

Bij Prediker 3:1-8

Prediker deelt wijsheid uit

Er loopt een man door de velden. We weten niet wie 

hij is. Sommige mensen denken dat hij Salomo is, 

maar andere mensen denken dat hij iemand anders 

is: iemand die graag wil lijken op koning Salomo. 

Eén ding weten we zeker: hij is net als Salomo heel 

wijs. De man geeft zichzelf een naam. Hij noemt 

zichzelf: Prediker. En vandaag gaat Prediker iets 

heel bijzonders doen. Hij gaat ons iets van zijn 

wijsheid geven. Let goed op! Dit is wat Prediker ons 

wil vertellen over het leven:

Prediker loopt door de velden en hij wijst naar een 

boer. De boer stopt zaadjes in de grond en die 

zaadjes beginnen te groeien. Het wordt koren. Eerst 

komt er een piepklein groen sprietje uit de grond 

en dat sprietje wordt groter en groter. Er komen 

bladeren aan, en aan de top van het koren groeien 

allemaal ronde korreltjes: graankorrels. Ze worden 

goudgeel en de lange stelen en bladeren van het 

koren dansen in de lucht. Het ziet er 

prachtig uit.

 

Maar wat gebeurt er nu? De boer komt 

terug. Hij kijkt blij naar het koren en dan... maait hij 

het af! Dat prachtige koren! Waarom doet de boer 

dat nou? Dat doet hij omdat het tijd is. Het is tijd om 

de graankorrels uit de korenplant te halen en er 

brood van te maken. Een deel van de graankorrels 

stopt hij weer in de grond. Daar groeit weer nieuw 

koren uit.

‘Kijk,’ zegt Prediker, ‘zo is het leven. Er is een tijd om 

het graan in de grond te stoppen en om het te laten 

groeien, maar er is ook een tijd om het koren weer 

af te maaien en het graan te oogsten. En zo heeft 

alles in het leven twee kanten, twee tijden.’ 

 

Er is een tijd om stil te zijn, en er is een tijd om te 

praten. 

Er is een tijd waarin je alleen bent, en er is een tijd 

waarin je samen bent met andere kinderen en met 

je familie. 

1. WELKOM

Hoi! 

Salomo is een heel wijze koning. 

In de Bijbel staan veel wijze dingen. 

Daar kun je van leren. 

Lees maar mee!

Voor alles is een tijd

11
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Er is een tijd om te huilen,
en een tijd om te lachen.

Een tijd om verdriet te hebben,
en een tijd om te dansen.

PREDIKER 3:4



Een tijd waarin je vriendjes kwijtraakt, en een tijd 

waarin je nieuwe vrienden krijgt.  

Een tijd om dingen weg te gooien en op te ruimen, 

en een tijd om juist dingen te bewaren. 

Een tijd om iets kapot te maken, en een tijd om iets 

weer heel te maken. 

Een tijd waarin je ruzie hebt, en een tijd waarin je het 

weer goedmaakt. 

Een tijd om boos te zijn, en een tijd om lief voor 

elkaar te zijn.  

Er is een tijd om te huilen, en er is een tijd om te 

lachen. 

Een tijd om verdrietig te zijn, en een tijd om te 

dansen.  

 

Prediker zegt: voor alles is een tijd!

3.  OM OVER NA  

TE DENKEN

-  Weet je nog die keer dat je heel blij 

was? Waar werd je zo blij van?

Voor alles is een tijd
Prediker 3:1-8

Zomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar  
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Voor alles is een tijd

Voor alles is een tijd
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4. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Voor alles is een tijd

In het verhaal gaat het over de tijd. 

Wat weet jij al over de tijd?

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  Bekijk alle plaatjes eens.  

Wat zie je? 

-  Alle plaatjes hebben met ‘tijd’ 

te maken.  

Kun jij bedenken wat ze te 

maken hebben met de tijd? 

-  Als je weet wat een plaatje 

met tijd te maken heeft, kleur 

je het plaatje in. 

-  Kun je alle plaatjes inkleuren? 
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Voor alles is een tijd

Voor alles is een tijd
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4-8 jaar 

Kaartjes andersom

In het verhaal van vandaag 

is er een tijd om te lachen en 

een tijd om te huilen. Die twee 

tijden horen niet bij elkaar, maar 

eigenlijk ook weer wel. 

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  Kleur de plaatjes in.

-  Welke plaatjes horen bij elkaar, 

ook al zijn ze verschillend?

-  Trek een lijntje tussen deze 

plaatjes. 
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Voor alles is een tijd

Voor alles is een tijd

15

4-8 jaar 

Wie heb je voor je?

Misschien zit je in de kerk wel naast je vader 

of moeder. Of naast een broertje of zusje. Of 

naast iemand die je niet kent. Er zit vast ook iemand voor je. 

Heb je zijn of haar gezicht ook kunnen zien? 

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-   Maak een tekening van de persoon die voor je zit.  

Zit je vooraan? Teken dan de voorganger of dominee.
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Salomo bouwt de tempel

Salomo bouwt de tempel

1 Koningen 6:1-38
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2. BIJBELVERHAAL

Bij 1 Koningen 5:15-6:38
Ga je mee op reis? 

Dit verhaal begint in de bergen van Libanon. Die 

bergen zijn zo hoog dat er soms zelfs sneeuw ligt. 

Er groeien bijzondere bomen. Cederbomen. Ze 

groeien langzaam, maar ze worden heel hoog. 

Er werken zoals altijd veel houthakkers in het 

cederbos. Cederhout is sterk, en er worden mooie 

dingen van gemaakt. 

Maar vandaag is er iets bijzonders aan de hand. 

Er zijn niet alleen houthakkers uit de buurt aan het 

werk. Nee, sommigen komen helemaal uit Israël. 

De houthakkers hakken de allermooiste bomen 

om. Ze zagen de takken eraf, en daarna laten ze de 

stammen van de berg rollen: rommel-de-bommel-de 

PLONS… in de rivier. De boomstammen worden met 

touwen aan elkaar vastgemaakt als vlotten. En dan 

drijven ze weg, naar een heel bijzondere plek. 

Ga je mee op reis?

De bomen drijven over de rivier, naar de zee. De 

golven duwen de stammen steeds verder, tot ze in 

een ander land komen: Israël. Waar gaan de bomen 

toch heen? 

Sterke mannen trekken de boomstammen aan 

land en de stammen worden op grote 

karren geladen. Daar gaan ze. Over 

de wegen, door de heuvels. Helemaal 

naar de stad Jeruzalem.

 

We rijden de stad in, een berg op, tot vlak bij een 

groot gebouw. Het gebouw is nog niet af. Dit is de 

plek waar we moeten zijn. Koning Salomo bouwt 

hier een huis voor God: de tempel.

Kijk, daar is Salomo zelf! Hij kijkt blij naar de 

cederbomen en hij wijst waar ze heen moeten. De 

ceders mogen van de karren af. Sterke mannen 

zagen de bomen in planken. Salomo loopt de 

tempel in. De mannen dragen de cederplanken 

achter hem aan. 

Wat is het mooi binnen! Overal zit cederhout tegen 

de muren. Kunstenaars snijden tekeningen in het 

hout: een engel, een palmboom, een bloem. 

Waar zouden onze cederplanken komen? 

Salomo zegt tegen de bouwers: 

‘Ik wil dat jullie daarachter een nieuwe kamer maken 

met deze cederplanken.’ 

Hij gaat zachter praten:  

‘In deze kamer komt… de heilige kist.’ 

De heilige kist met de tien regels van God erin! 

De regels die Mozes in de woestijn van God heeft 

1. WELKOM

Hoi! 

Vandaag lees je opnieuw een 

verhaal over koning Salomo. 

Hij gaat een huis voor God bouwen! 

Dat huis heet een tempel. 
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..

Salomo  bouwde de  tempel  in zeven jaar. 
De  tempel  was precies zo geworden als  

Salomo  bepaald had.

1 KONINGEN 6:38
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gekregen… De bouwers worden er stil van.  

‘Er komen twee gouden engelenbeelden in de kamer van 

vijf meter hoog,’ gaat Salomo verder, ‘ze beschermen de kist 

met hun vleugels. 

Over de cederplanken doen we een laagje goud. Aan alles 

moet je kunnen zien dat dit de meest bijzondere kamer is 

van de hele tempel. Het wordt de allerheiligste plek!’

 

Salomo kijkt tevreden rond en hij zegt: 

‘De tempel wordt precies zoals ik hem heb bedoeld: een 

prachtig huis voor God!’ 

En de cederbomen uit Libanon? Die zijn eindelijk aan het 

einde van hun reis gekomen. Ze komen in de belangrijkste 

kamer van de tempel, een kamer die blinkte van het goud, 

vlak bij de stenen platen met de tien belangrijke regels van 

God. Vlak bij de heilige kist. 

Dat is nog eens bijzonder!

3.  OM OVER NA TE DENKEN

-  Weet jij wat een tempel is?

-  Weet je uit het verhaal een klein beetje  

hoe de tempel eruitziet? Wat staat erin? 

COLOFON
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Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut
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DTP: Villa Grafica
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4. OM TE DOEN

6-8 jaar 

Wat doe je in het huis van God?

De tempel die Salomo bouwt, is een 

huis voor God. Het gebouw waar je 

nu bent, is ook een huis van God.

Wat heb je nodig?
-   een pen of potlood

-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  Bedenk eens vijf dingen die jullie 

in dit huis van God allemaal doen.

-  Schrijf ze maar op. 

-  Kun je nog niet schrijven? Dan kun 

je ze natuurlijk ook tekenen! 

1. Zingen

2.

3.

4.

5.
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4-8 jaar 

Een mooi huis van God! 

Het gebouw waar je nu 

bent, is ook een huis van God.

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  Maak een tekening van het 

gebouw waar je nu bent. 

-  Je kunt de buitenkant van 

het gebouw tekenen, maar 

natuurlijk ook de binnenkant. 
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4-8 jaar 

Jouw huis voor God 

Als je zelf een huis voor 

God mocht bedenken, hoe zou 

dat huis er dan uitzien? 

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  Bedenk hoe jouw huis voor God 

eruit zou zien. 

-  En tekenen maar! Je kunt de 

buitenkant tekenen, maar 

natuurlijk ook de binnenkant. Of 

allebei. 
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1. WELKOM

Hoi! 

Vandaag hoor je een stukje uit een 

toespraak van Jezus. 

Jezus vertelt dat je je geen zorgen hoeft 

te maken over de volgende dag. 

Je Vader in de hemel zal voor je zorgen.

2. BIJBELVERHAAL

Bij Matteüs 6:25-34

Maak je geen zorgen!

‘Is er nog brood?’ vraag ik. 

We hebben net gegeten, maar ik heb maar één stuk brood gehad. Ik lust nog 

wel meer. Want we moeten straks een heel eind lopen. We gaan naar Jezus 

toe. 

‘Sorry, Joas,’ zegt mama tegen mij. ‘Het meel in de schuur is bijna op. We 

hebben nog maar voor een paar dagen. En papa heeft gezegd dat het nog een 

paar maanden duurt voordat het nieuwe koren rijp is.’ 

Mama legt haar hand op haar dikke buik. Over een poosje krijg ik een broertje 

of zusje. Ik hoop een broertje. Ik kan niet wachten tot hij er is. Maar mama 

maakt zich alleen maar zorgen. 

‘Hoe kom ik nou aan kleertjes?’ zucht ze. ‘We hebben helemaal niets meer. 

Geen doeken. Geen wol. Geen geld. En jij moet eigenlijk een nieuw jasje, Joas. 

Kijk nou, wat je aan hebt is helemaal versleten. Hoe moet dat nou straks, als de 

baby er is…’ 

‘Weet ik niet, mama,’ zeg ik. ‘Misschien kunnen we het wel aan Jezus vragen. 

Gaan we nou? Gaan we nou eindelijk?’ 

Mama lacht. 

‘Goed dan,’ zegt ze. ‘We gaan.’ 

We hebben gehoord dat Jezus op de grote heuvel is. Het is een heel eind 

lopen vanaf het meer waar we wonen. Het is warm. De zon is heet. En mama 

loopt zo langzaam. 

Eindelijk zijn we er. Daar, boven op de heuvel, zitten een heleboel mensen in 

het gras. En Jezus is er ook. Hij is aan het vertellen.

Ik wil naar Hem toe rennen. Ik wil horen wat Hij zegt. Ik wil vragen: ‘Jezus, wat 
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moeten we doen, we hebben bijna geen meel meer!’ 

Maar mama loopt zo langzaam. Ze hijgt en ze puft.  

Er glijden zweetdruppeltjes van haar hoofd. Ik geef 

haar een hand. Ik trek haar helemaal naar boven. 

Als we boven zijn, zoek ik een mooi plekje voor haar 

uit, onder een boom, zodat ze in de schaduw kan 

zitten. En ik ga naast haar zitten, en ik luister naar wat 

Jezus zegt.

‘Beste vrienden,’ zegt Jezus. ‘Jullie hoeven je geen 

zorgen te maken of je wel genoeg eten en drinken 

hebt. Of hoe je aan kleren kunt komen.’

Huh? Geen zorgen over eten en drinken? Weet Jezus 

soms dat mama zich daar zorgen over maakt? 

Een vogel vliegt hoog door de lucht. Een paar andere 

vogels vliegen erachteraan. Ze stijgen en dalen, ze 

glijden en duiken. Het lijkt wel of ze tikkertje spelen. 

‘Kijk eens naar die vogels,’ zegt Jezus. ‘Ze werken 

niet op het land. Ze bewaren geen meel in een 

schuur. Maar toch zorgt God ervoor dat ze genoeg te 

eten hebben. 

Jullie zijn veel belangrijker voor God dan een vogel. 

Dus maak je geen zorgen. God zorgt echt ook voor 

jullie!’
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3.  OM OVER NA TE DENKEN

-   Maak jij je weleens zorgen? Waarover?  

Zou je daar ook met God over kunnen  

praten, denk je?

-  Heb je weleens gemerkt dat God voor  

je zorgt?

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Werkblad ‘Kijk eens naar de vogels’: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

Ik stoot mama aan. Ze zit tegen de boomstam, haar ogen 

dicht. Luistert ze? Of is ze in slaap gevallen? 

‘En maak je ook geen zorgen over je kleren,’ gaat Jezus 

door. ‘Kijk eens naar al die mooie bloemen om je heen.’

Ik kijk om me heen. Overal in het gras staan bloemen. 

Roze en gele en rode en paarse. Ik pluk er één. Een rode 

klaproos. 

‘Mooi zijn ze hè?’ zegt Jezus. ‘Bloemen werken niet. 

Bloemen naaien geen kleren.’ 

Haha, Jezus maakt een grapje. Bloemen die kleren 

naaien! Dat kan natuurlijk niet. 

‘Maar toch hebben de bloemen eigenlijk de mooiste 

kleren aan,’ zegt Jezus. ‘Ze zijn zelfs mooier dan de kleren 

van de koning.’

Hé, wat is dat? Er valt een bloemblaadje van mijn klaproos 

af. En nog een bloemblaadje. Mijn mooie bloem! Er blijft 

niks van over!

 

Het lijkt wel of Jezus het ziet. ‘Bloemen bloeien maar heel 

even,’ zegt Hij. ‘Als het gras wordt gemaaid, zijn ze weer 

weg. En toch versiert God het gras ermee. God houdt nog 

veel meer van jullie dan van bloemen. Dus maak je geen 

zorgen. God zorgt echt wel voor jullie.’ 

Ik kijk naar mama. Ze zit nu rechtop, haar handen op haar 

buik. Ze kijkt naar Jezus. Ze luistert. 

‘Vraag niet: “Hoe komen we aan eten en drinken?” zegt 

Jezus. ‘Zeg niet: “Hoe komen we aan kleren?” Houd 

je bezig met Gods nieuwe wereld. Doe wat God van je 

vraagt. God is jullie Vader. Hij ziet jullie vanuit de hemel. 

Hij houdt van jullie. Hij zorgt er wel voor dat je krijgt wat je 

nodig hebt.’ 

Zou dat waar zijn? Ik kijk naar mama. Ze glimlacht. Ze 

ziet er ineens weer een beetje blijer uit. Ook al hebben 

we nog steeds te weinig meel. Ook al zitten er gaten in 

mijn jas, en ook al hebben we nog geen kleertjes voor de 

baby. 

‘We hoeven ons geen zorgen te maken, hè mama?’ zeg ik, 

als we aan het eind van de middag terug lopen naar huis. 

‘Je hebt gelijk, Joas,’ zegt mama. ‘Dat gaan we proberen. 

Om ons geen zorgen meer te maken. We gaan vanaf 

nu proberen om te denken aan God en aan zijn nieuwe 

wereld.’

‘Ik ga het onthouden!’ roep ik. ‘Ik ga het straks tegen papa 

zeggen. Van de vogels en de bloemen. Dat ga ik zeggen.’
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4. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Kijk maar goed!

Jezus vertelt dat je je geen zorgen 

hoeft te maken. God weet wat je 

nodig hebt. Jezus zegt: Kijk maar  

naar de vogels, de bloemen en het 

gras. Er wordt voor ze gezorgd.  

Zo zorgt God ook voor jou. 

Wat heb je nodig? 
-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  Teken een mooi schilderij met gras, 

bloemen en vogels. 
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Jezus zegt:

‘Maak je geen zorgen.’

4-8 jaar 

Kijk eens  

naar de vogels

Jezus gebruikt het voorbeeld 

van de vogels om ons te leren 

ons geen zorgen te maken. 

Versier de vogels zo mooi 

mogelijk. 

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  Versier de vogels. Het zijn jouw 

vogels: laat ze er maar uitzien 

zoals jij ze mooi vindt! 
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6-8 jaar 

Maak je niet druk

Er is een liedje gemaakt over 

deze toespraak van Jezus.

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden of vilstiften

Aan de slag:
-  Kun je al lezen? Lees het liedje maar eens. 

-  Er staan een paar woorden schuin. Kies er drie 

uit en maak een tekening van die woorden. 

Zoek thuis het liedje maar eens op op internet. 

Het klinkt erg vrolijk. 

Of misschien heb je wel een cd thuis waar dit 

liedje op staat? Het is een liedje van Elly en 

Rikkert. Het liedje staat op drie cd’s: We hebben 
allemaal wat, Een boom vol liedjes (deel 2), en 

Kom maar gewoon.

Kijk eens naar de vogels, in het bos of in de stad.
Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze vinden altijd wat.

Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen.
Hij houdt ze in zijn hand, Hij houdt ze in zijn Vaderhand.

Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor stuk.
Ze spinnen niet, ze weven niet, ze maken zich niet druk.
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen.

Hij houdt ze in zijn hand, Hij houdt ze in zijn Vaderhand.

Kijk eens in de spiegel, jij bent nog veel meer waard
dan vogeltjes en bloemetjes, ’t is God die jou bewaart.

Je Vader zorgt voor jou, je Vader zorgt voor jou.
Hij houdt je in zijn hand, Hij houdt je in zijn Vaderhand. 
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6-8 jaar 

Maak je geen zorgen

In het verhaal zegt Jezus dat 

we ons geen zorgen hoeven 

te maken. God zorgt voor 

ons. Net zoals Hij ook voor de 

vogels en de bloemen zorgt. 

Kun jij in deze kleurplaat de 

vogels en de bloemen de 

mooiste kleuren geven?
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1. WELKOM

Hoi! 

Vandaag lees je weer een stukje uit 

een toespraak van Jezus. 

Jezus vertelt over balken en splinters. 

Weet jij wat dat zijn? 

Wat zouden een balk en een splinter 

met elkaar te maken kunnen hebben?

2. BIJBELVERHAAL

Bij Matteüs 7:1-5

Balk in je oog!

Andreas is boos op zijn vrienden. Hij gaat naar Jezus toe. 

‘Jezus, ik baal ervan. Ik heb vannacht hard gewerkt. Ik heb vis 

gevangen, zodat we vandaag te eten hebben. Jakobus en 

Johannes en de anderen, die konden vannacht lekker slapen! 

En ik ben nog steeds aan het werk, terwijl ik heel moe ben. Ik 

moet alle vis schoonmaken en brood kopen en zo. En zíj zitten 

lekker op het gras naar u te luisteren. Dat is toch niet eerlijk?’

‘Mag ik er heel even bij?’ vraagt een meneer. ‘Ik wil ook even 

wat zeggen. Jezus, ik ben erg boos op mijn neef. Hij heeft een 

hamer van mij geleend, want hij zei dat hij een schuurtje wilde 

bouwen. Maar dat is nu al een maand geleden. Dat schuurtje 

staat er nog steeds niet, en mijn neef heeft de hamer niet meer 

teruggegeven. Zoiets zou ik nou nooit doen hè. Als ik iets leen, 

dan geef ik het altijd meteen weer terug. Ik probeer altijd goede 

dingen te doen.’ 

‘Jezus,’ zegt een vrouw. ‘Kunt U mij raad geven? Ik heb zo’n 

vervelende buurvrouw. Ze zegt tegen de andere vrouwen 

allemaal lelijke dingen over mij. Alsof zíj alles altijd zo goed doet. 

Ik heb het altijd heel druk met andere mensen helpen, en die 

buurvrouw, die doet nooit wat. Die zit de hele dag bij de put te 

kletsen.’
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‘Beste vrienden,’ zegt Jezus. ‘Ga allemaal eens op het gras 

zitten. Ik wil het met jullie hebben over hoe je over andere 

mensen denkt. Hoe je met ze omgaat. Hoe je over ze praat. 

Als jij heel streng bent voor andere mensen, dan is God ook 

streng voor jou. Als jij zegt: ‘Mijn buurvrouw doet dit en dit en 

dit allemaal fout,’ dan kijkt God ook naar wat jíj fout doet.

Jullie letten goed op de fouten van andere mensen. Maar je 

ziet niet wat je zelf fout doet.’

Wat? denkt Andreas. Ik doe echt niets fout! Ik werk heel hard 

voor Jezus. Dan mag ik toch wel kwaad worden als mijn 

vrienden helemaal niks doen!

‘Een paar jaar geleden was ik nog timmerman,’ gaat Jezus 

verder. ‘Ik werkte met hout. Schaven, zagen, timmeren. Er 

gaat weleens iets mis als je de hele tijd met hout bezig bent, 

natuurlijk. Je hebt zo maar een splinter van het hout in je hand.’

Andreas knikt. Hij heeft ook weleens een splinter gehad. Van 

de boot waar hij op voer. Dat deed pijn. 

‘Een splinter in je hand,’ zegt Jezus, ‘dat is vervelend. Je moet 

hem er voorzichtig uittrekken. 

Maar weet je wat nog erger is? Een splinter in je oog! Dat doet 

pas echt zeer. Ook al is het maar een heel klein splintertje. Je 

kunt dan niks meer zien. Je moet eerst de splinter uit je oog 

halen.’ 
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Au. Een splinter in je oog. Dat heeft Andreas 

gelukkig nog nooit gehad. Maar hij kan zich 

voorstellen dat dat heel erg pijn doet. 

‘Weet je,’ zegt Jezus. ‘Jullie praten over mensen die 

iets verkeerds doen. Jullie zien precies wat voor 

kleine dingetjes ze fout doen. Eigenlijk zien jullie dat 

ze een splintertje in hun oog hebben. Dat splintertje 

moet eruit, natuurlijk.’

Precies, denkt Andreas. Dat splintertje moet uit hun 

oog! Zie je wel? Jezus vindt het ook. 

Jezus vindt ook dat mijn vrienden niet zo lui moeten 

zijn. 

‘Maar,’ gaat Jezus door, ‘heb je wel door dat je 

zelf ook verkeerde dingen doet? Misschien nog 

wel meer dan die mensen op wie jij zo boos bent! 

Eigenlijk heb jij zelf ook iets in je oog. 

Niet een klein splintertje. Nee, een dikke balk.

‘Kom, ik help je wel om die splinter uit je oog te 

halen,’ zeg je tegen iemand anders. 

Maar dat lukt je nooit als je zelf helemaal niks kunt 

zien omdat jíj een balk in je oog hebt. 

Kijk dus voordat je boos wordt op een ander eerst 

naar jezelf. Haal die balk uit je oog. Dan kun je weer 

zien. En pas daarna kun je de splinter uit het oog 

van iemand anders halen.’ 

Wow. Andreas denkt na. Eigenlijk vindt hij het 

helemaal niet zo leuk, wat Jezus zegt. Over die balk 

in zijn oog. Maar het is misschien wel waar.

Ineens is het net of Andreas in een spiegel kijkt. 

Alsof hij zichzelf ziet. Hij is ook niet altijd aardig. Hij 

doet zelf ook niet altijd de goeie dingen. 

Misschien moet hij daar dan toch eerst maar 

mee aan de slag. Misschien moet hij dat eerst 

veranderen, voordat hij boos wordt op zijn vrienden. 

Hij kijkt naar ze. Naar Jakobus en Johannes, en de 

anderen. 

Ook wel een beetje stom van mij, denkt hij, om boos 

op ze te worden. Alsof ik zelf nooit iets fout doe…

COLOFON
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3.  OM OVER NA TE DENKEN

-  Wat is groter: een balk of 

splinter? Kun je met je handen 

laten zien hoe groot een splinter 

is? En hoe groot een balk?

-  Weet jij wat Jezus bedoelt met het verhaal 

over de balk en de splinter? 
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6-8 jaar 

Ik zie, ik zie …

Jezus zegt dat we 

soms wel goed letten op de fouten van 

anderen, maar onze eigen fouten niet 

zien. 

Aan de slag:
-  Kijk naar de puzzel.

-  Heb je de fout snel gevonden? 

-  Onder aan de bladzijde lees je de 

oplossing. 

-  Weet je nog wat er in het verhaal stond? 

Je ziet eerder de fout van een ander, 

dan de fout van jezelf. 

De oplossing is: Er staat twee keer ‘de’ in de zin.

Kijk goed, kun jij de
de fout vinden?

1  2  3  4  5  6  7  8  9
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Balk en splinter

Jezus zegt dat we goed 

letten op de fouten van anderen, maar 

onze eigen fouten niet zien. De kleine fout 

van iemand anders zie je wel. Dat is een 

splinter. De grote fout van jezelf zie je niet. 

Dat is een balk. 

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  Kleur de jongen en het meisje op de 

tekening in.

-  Teken bij het ene kind een balk. 

-  Teken bij het andere kind een splinter. 

-  Lukt het jou om met deze tekening het 

verhaal van Jezus na te vertellen? 
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Balken of splinters?

Jezus vertelt een verhaal over een balk en 

een splinter. 

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  Kies voor balken of splinters.

-  Bedenk waar je een tekening van wilt 

maken. Bijvoorbeeld van een dierentuin of 

van je hobby of van je lievelingsdier. 

-  Heb je gekozen voor balken? Maak je 

tekening door alleen maar balken te 

tekenen. 

-  Heb je gekozen voor splinters? Maak je 

tekening dan van allemaal 

kleine houtsplinters.
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Hoe meer, hoe leuker!

Hoeveel woorden kun jij maken?

Wat heb je nodig?
-   een pen of een potlood

Aan de slag:
-  Hoeveel woorden kun jij maken 

uit het woord ‘kerkdienst’? 

-  Je mag per woord de letters maar 

één keer gebruiken. 

-  Kun je misschien wel een woord 

van zes letters maken? Of 

misschien wel van zeven?

k e r k d i e n s t
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2. BIJBELVERHAAL

Bij Matteüs 18:21-35

Zeventig keer zeven

‘Jezus,’ zegt Petrus. ‘Ik heb een vraag. Ik heb mijn 

boot een paar keer uitgeleend aan een vriend. Hij 

gaat er dan mee vissen als ik met U onderweg ben. 

Dat vind ik goed. 

Maar weet U wat het probleem is? Als hij gevist heeft, 

maakt hij de netten niet schoon. En als de netten 

kapot zijn, dan maakt hij ze niet. 

Dus ik heb daar natuurlijk wat van gezegd. Dat dat 

niet netjes was. Hij zei: ‘Sorry, Petrus.’ Dus ik zei: ‘Is 

goed, ik vergeef het je.’  

Maar vorige week had-ie het weer gedaan. En 

gisterochtend weer! Mijn boot gebruikt, mijn netten, 

en de boel niet schoongemaakt. En nu vraag ik me af: 

hoe vaak moet ik hem vergeven? 

Zeven keer?’ 

Jezus glimlacht. ‘Nee, Petrus. Niet zeven keer. Veel 

vaker. Wel zeventig maal zeven keer.’ 

‘Wát!’ roept Petrus. 

‘Luister,’ zegt Jezus. ‘Ik zal jullie een verhaal vertellen 

over Gods nieuwe wereld.

Er was eens een koning die erg rijk was. Veel arme 

mensen hadden geld van hem geleend. Sommige 

mensen een klein beetje, alleen maar om wat eten te 

kopen. Maar er waren ook mensen die heel veel geld 

leenden van de koning. Wel een paar miljoen. Daar 

kochten ze een huis van, of een grote boot.  

Op een dag zei de koning: ‘Dat geld dat jullie van 

mij geleend hebben, dat moeten jullie nu maar eens 

terugbetalen.’ 

De mensen kwamen één voor één bij de koning. Ze 

betaalden hem het geld terug.

Maar de man die een paar miljoen geleend had, zei: 

‘Majesteit, het spijt me. Maar ik heb het geld niet 

meer. Ik kan u niet terugbetalen.’

‘Dan moeten we jou maar als slaaf verkopen,’ zei 

de koning. ‘En je vrouw en je kinderen en je huis 

verkopen we ook. Dan krijg ik tenminste nog een 

beetje van mijn geld terug.’

De man schrok. Hij viel op zijn knieën voor de koning. 

‘Alstublieft, majesteit,’ zei hij. ‘Heb alstublieft geduld 

met mij. Ik zal alles terugbetalen. Eerlijk waar.’ 

De koning keek naar hem. Hij kreeg medelijden. ‘Sta 

maar op,’ zei hij. ‘Je mag gaan. Je hoeft me niets terug 

te betalen.’ 

De man was zo blij dat hij wel kon dansen. Hij rende 

het paleis uit, de straat op. 

Hé. Wie zag hij daar? 

Die oude man met die baard, bij de marktkraampjes… 

die kende hij. Die kwam vorige maand bij hem langs 

om wat muntjes te lenen om eten te kunnen kopen. 

‘Hé, jij daar!’ riep de man. Hij rende naar de oude 

meneer met de baard toe. ‘Ik krijg nog geld van je. 

1. WELKOM

Hoi!

Petrus stelt een vraag aan Jezus. Hij wil 

weten hoe vaak je iemand moet vergeven. 

Wat zou het antwoord van Jezus zijn?

Dat lees je in het verhaal.
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Betalen. Nu meteen.’

De oude meneer keek hem geschrokken aan. Hij viel op 

zijn knieën. ‘Het spijt me. Ik heb het niet. Alstublieft, geef 

me nog een paar dagen. Dan betaal ik u alles terug.’

‘Ha!’ zei de man. ‘Daar trap ik niet in. Hup! Naar 

de gevangenis jij. En daar blijf je, tot je alles hebt 

terugbetaald.’ 

De oude meneer werd naar de gevangenis gebracht. 

De koning hoorde wat er gebeurd was. Hij was 

verdrietig en boos. Hij liet de man bij zich komen. 

‘Tjonge jonge,’ zei hij tegen hem. ‘Ik kan het niet 

geloven. Ik had medelijden met je, omdat je mijn geld 

niet terug kon betalen. Ik zei tegen je dat je het mocht 

houden. En wat doe jij? Jij grijpt een man bij de keel die 

een klein beetje geld van je geleend heeft, en je gooit 

hem in de gevangenis!

Soldaten, laat die arme oude meneer vrij. En stop deze 

man in de cel. Hij moet er blijven tot hij alles aan mij 

heeft terugbetaald.’’

Petrus is er stil van. Wat een verhaal. 

‘Zo is het ook met mijn Vader in de hemel,’ zegt Jezus. 

‘Hij wil dat je andere mensen vergeeft als ze iets 

verkeerds tegen je doen. Dat doet Hij zelf ook.’  

Petrus knikt langzaam. Hij begrijpt het. Hij weet ineens 

wat hij tegen zijn neef zal zeggen als hij wéér de netten 

niet gerepareerd heeft …

COLOFON
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3.  OM OVER NA TE DENKEN

Petrus vraagt aan Jezus hoe vaak je  

moet vergeven. Weet jij het antwoord?
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4-8 jaar 

Zeven keer

In het verhaal komt het 

getal 7 vaak voor. Hoor je in de dienst 

misschien het woord ‘zeven’ zeggen? 

Hoor je de andere cijfers: 1,2, 3, 4, 5, en 6 

ook een keer zeggen?  

Aan de slag:
-  Hoor je één van de getallen 1 tot en met 

7 zeggen? Zet er dan een kruisje door. 

-  Lukt het jou de bingokaart in deze 

dienst vol te krijgen? 

1 2

3 4

5 6

7
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4-6 jaar 

Hoe vaak 

vergeven?

Petrus wil weten 

hoe vaak je moet vergeven. 

Misschien wel zeven keer? Of 

zeventig keer? Jezus zegt: zeven 

keer zeventig keer. Hij bedoelt 

daarmee: ontelbaar vaak. 

Aan de slag:
-  Kleur de cijfers en letters maar in! 7 x 70 =7 x 70 =

ontelbaarontelbaar
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4-8 jaar 

Jouw bijbelverhaal

Heb je het bijbelverhaal 

gelezen? Of misschien de mooie 

plaat gezien? 

Wat heb je nodig?
-   kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  Maak een tekening van het 

bijbelverhaal waar je vandaag 

over leest. 

-  Kun je nog niet lezen? Teken dan 

de plaat na die je bovenaan ziet. 
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2. BIJBELVERHAAL

Bij Matteüs 22:34-40

De belangrijkste regel

‘Ik maak me een beetje zorgen,’ zegt 

Levi’s vader tijdens het eten. ‘Waarom dan, papa?’ vraagt 

Levi. Hij stopt een druif in zijn mond. 

‘Ik was net op de markt,’ zegt zijn vader. ‘Ik zag dat Jezus 

er was, en ik vind het altijd fijn om naar Hem te luisteren.’ 

‘Ik ook!’ roept Levi. Hij heeft Jezus al een paar keer 

gezien. Vorige week nog. Toen reed Jezus op een ezel, 

en Hij leek wel een koning. Alle vaders en moeders en 

kinderen klapten en zongen voor Hem. Levi’s vader 

was in een palmboom geklommen om er takken uit te 

plukken. En Levi had de takken op straat gelegd, zodat 

de ezel daar overheen kon lopen. 

‘Maar waarom maak je je zorgen?’ vraagt Levi’s moeder. 

Levi’s vader neemt een slok water. ‘Ik weet het niet,’ 

zegt hij. ‘Maar het was zo raar. Er stonden allemaal 

mensen van de synagoge met Jezus te praten. Van die 

belangrijke mensen die veel over de boeken van Mozes 

weten. Wetsleraren. En die stelden Hem allemaal vragen.’

‘Maar dat is toch goed, papa?’ zegt Levi. ‘Dat ze dingen 

aan Jezus vragen. Dan kan Jezus ze vertellen over God.’

Levi’s vader schudt zijn hoofd. ‘Ik weet het niet, Levi. Ik 

heb het gevoel dat er iets niet klopt. Ik heb het gevoel 

dat Jezus in gevaar is.’ 

Levi snapt er niks van. Jezus maakt zieke mensen beter. 

Hij geeft mensen die honger hebben te eten. Hij vertelt 

de mensen over Gods nieuwe wereld. Hij leest voor uit 

de heilige boeken van Mozes. Jezus doet alleen maar 

goede dingen. Dan kan Hij toch niet in gevaar zijn?

Als ze gegeten hebben, glipt Levi snel het huis uit, 

naar buiten. Hij rent door de kleine warme straatjes 

van Jeruzalem, naar de markt. Er staat een grote groep 

mensen op het plein. Is Jezus er ook bij? Levi kan Hem 

niet zien. Het is best onhandig om nog klein te zijn.

Maar Levi is slim. Hij wringt zich zo tussen de mensen door. 

En kijk! Daar is Jezus. Hij staat te praten met de mannen 

van de synagoge, die zo veel over de boeken van Mozes 

weten. De mannen kijken nogal streng. Het lijkt wel of ze 

boos zijn.

‘Jezus,’ roept Levi zachtjes. Hij steekt zijn hand op.

‘Hallo.’

Jezus knipoogt even naar Levi. Net alsof Hij wil zeggen: 

Ik ken jou wel.

‘Meester Jezus,’ zegt een wetsleraar. ‘Ik heb een vraag 

voor U. Wat is volgens U de belangrijkste regel in de wet?’

Een paar andere wetsleraren grinniken.

‘Dat is een strikvraag,’ fluistert een man die naast Levi 

staat. ‘Ze hopen dat Jezus iets verkeerds zegt.’

‘Waarom dan?’ zegt Levi verbaasd.

‘Ze willen van Jezus af,’ zegt de man zacht. ‘Als Hij iets 

zegt dat niet klopt met de heilige boeken, dan hebben ze 

Hem. Dan kunnen ze Hem doden.’

Levi slikt. Zijn hart begint te bonzen. Het is waar, wat 

1. WELKOM

Hoi! 

Er komt een man bij Jezus. Hij wil 

weten wat de belangrijkste regel 

uit de wetten van God is.

Welk antwoord zou Jezus geven?

Lees het maar in het verhaal.
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zijn vader zei. Jezus is in gevaar. ‘Weet Jezus dat wel?’ 

fluistert hij. ‘Weet Jezus dat ze Hem willen doden?’ 

De man knikt. ‘Dat weet Hij.’

Oei. Als Jezus nu maar het goede antwoord weet. 

Jezus glimlacht. ‘De eerste en belangrijkste regel,’ zegt hij, 

‘dat is: De Heer is je God. Houd van Hem met je hele hart.’

Levi zucht van opluchting. Ja! Dat is het goede 

antwoord. Dat weet Levi al vanaf dat hij nog maar 

een paar jaar oud was. Van God houden. Dat is de 

allerbelangrijkste regel van de hele wereld. 

‘En dan is er nog een tweede regel,’ gaat Jezus verder. 

‘En die is net zo belangrijk als de eerste.’ 

Het wordt heel stil. Levi houdt zijn adem in. Als Jezus nu 

maar niet iets verkeerds zegt …

‘De tweede regel is:,’ zegt Jezus, ‘Houd net zo veel van 

de mensen om je heen als van jezelf.’

Het wordt stil. De mensen lachen niet meer. De 

wetsleraar kijkt een beetje ongemakkelijk. Alsof hij hier 

niet op gerekend heeft.

Levi kijkt naar de meneer die naast hem staat. Die 

steekt zijn duim op. ‘Eén-nul voor Jezus,’ fluistert hij. 

‘Houd net zoveel van andere mensen als van jezelf. Als 

iedereen dat nou ook eens zou dóen …’

COLOFON
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3.  OM OVER NA TE DENKEN

-  Een man wil weten wat de  

belangrijkste regel uit de wetten  

van God is. Weet jij het antwoord?

-  Wie zijn de mensen van wie je moet 

houden? Kun je een voorbeeld noemen?
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4-8 jaar 

De regels bij elkaar

Jezus laat zien wat belangrijk is in de 

regels van God: van God houden en van 

elkaar houden.

Wat heb je nodig?
-  viltstiften of kleurpotloden

Aan de slag:
-  Versier de harten zo mooi mogelijk.

ElkaarElkaar
GodGod
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4-8 jaar 

Wat-zie-je?-bingo

Zie je één van 

onderstaande dingen om je heen? 

Wat heb je nodig?
-  een pen of een potlood

Aan de slag:
-  Zie je één van deze dingen om je 

heen? Zet een kruis door het plaatje.

-  Hoe lang duurt het voordat je tien 

plaatjes van de kaart hebt gevonden?

-  Misschien vind je ze vandaag wel 

allemaal?
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4-8 jaar 

Houd van elkaar!

Jezus zegt: Houd van 

elkaar!

Wat heb je nodig?
-  kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  Hoe laat je merken dat je van de 

mensen om je heen houdt? Verzin zo 

veel mogelijk verschillende manieren!

-  Teken hier hoe je van mensen kunt 

houden.


