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VERANTWOORDING
Het Kleuter- en Kinderwerkboekje bij de Bijbel en de bijbehorende “Werkwijzer” horen thuis in een
omvangrijk geheel van lesmateriaal voor Peuters (0-3 jaar), Kleuters en Kinderen (4-7/8 jaar), Junioren (8-11
jaar), Tieners (12-14 jaar) en Jongeren (15-18 jaar). Dit lesmateriaal is momenteel in gebruik in Nederland,
België, Frankrijk, Frans Zwitserland, De Nederlandse en Franse Antillen, Suriname, Frans-Guyana, de Seychellen, Tahiti, Nieuw-Caledonië, La Réunion, en Frans-Canada.
Het Kleuter- en Kindermateriaal komt tot stand op initiatief van het Secretariaat voor Dagelijkse Bijbelstudie
van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten van de Nederlandse Unie in samenwerking met de
Frans-Belgische Unie. Als verantwoordelijken bezitten zij dan ook het copyright van deze serie.  
Ieder kwartaal verschijnt er een Werkboekje met een bijhorende Werkwijzer.  Zij kunnen worden besteld op
het Secretariaat voor Dagelijkse Bijbelstudie, Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide (Nederland),
tel. 030-6939375 (00-31 306939375 vanuit België) of Fax 030-6915838 (00 - 31 306915838 vanuit België).
Aan dit 5e nummer hebben hoofdzakelijk hun medewerking verleend:
auteurs:  
Jane van Bostelen, Rudy Van Moere, Edith Mulder, Bert Nab, Steve Palmberg,
Agnes Peroti en Netty Weyenberg
illustratoren:
Margé van Os, Frank Schuitevoerder
vormgeving:
Aad Berger, Hans Booij  en Cornelis Koffeman
redactiesecretaresse:   Jane van Bostelen
redactie:  
Jane van Bostelen, Rudy Van Moere
hoofdredactie:
Rudy Van Moere
eindredactie:  
Thijs de Reus en Bernard Sauvagnat
De bijbels-theologische doelstelling voor het geheel van het lesmateriaal treft u hieronder aan. Daarna krijgt
u de didactisch-pedagogische doelstelling onder ogen zoals die geldt voor het werken met Kleuters en Kinderen. De pedagogische benadering is geïnspireerd door de opvoedingsfilosofie en de bijbelse principes van
E.G. White in haar boek ‘Karaktervorming’.

A. ALGEMENE DOELSTELLING
Het koningschap Gods naderbij brengen voor zover dat binnen de mogelijkheid van de mens ligt. Het gaat
wezenlijk om bevrijding en herstel. Bevrijding van angst, twijfel, egoïsme, innerlijke spanningen, negatief
denken en handelen, frustraties en complexen in de ervaringen van het individu door een helpen zoeken en
vinden van God en zijn liefde d.m.v. Gods Woord met het oog op werkelijke bekering in Jezus Christus.
Wanneer die fase is bereikt, treedt het herstel van de mens als Gods beeld in werking, Gods leiding is daarbij
nodig en wordt gevonden in de Schrift, die de idealen en de wegen aangeeft.
De positieve ontplooiing van de mens staat daarin centraal. Hij zal dan als volwaardig schepsel zijn verantwoordelijkheid moeten leren kennen en dragen t.a.v. de aan hem gegeven natuur, planten- en dierenwereld
en leven in de mensengemeenschap. Liefde voor God, mens, dier en natuur zijn daar de exponenten van
en door zijn volledige inzet en het putten uit de kracht van God, zal hij als een partner van God in deze
wereld komen te staan.
Gods Woord zal in beide fasen van bevrijding en herstel de bron van inspiratie en onderwijs dienen te zijn,
zodat het richting geeft, en de motivatie en de wilskracht stimuleert. Israëls heilsgeschiedenis zal als illustratie
functioneren, de mens Jezus als middel, omdat Hij het volmaakte beeld Gods is.

B. CONCRETE DOELSTELLINGEN
1. het zoeken en vinden van God en zijn liefde aan de hand van zijn Woord
2. het dagelijks bestuderen van de Bijbel als bron van menselijk geluk
3. het zoeken van werkelijke bekering in Jezus Christus
4. het herstellen van de mens als beeld Gods
5. partner van God worden in deze wereld
6. de mens Jezus als volmaakt beeld Gods leren keren
7. getuigen van de komst van de komende wereld
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C. SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
Het lesmateriaal Kleuters (4 en 5 jaar) en Kinderen (6 en 7 jaar) beoogt hen op een eenvoudige wijze in aanraking te brengen met een aantal fundamentele gegevens uit de algemene doelstelling van dit lessenprojekt.
Het tracht op het dagelijkse leven van deze kleuters/kinderen in te spelen en roept de leid(st)er op daaraan
mee te werken door aandacht te besteden aan hoofd (verstand), hart (gevoel) en hand (praktijk).
Met liedjes, verhaaltjes, spelletjes, kringgesprekjes en illustratiemateriaal worden zij geholpen in het uiten
van hun gevoelens, het onder woorden brengen van ervaringen, het formuleren van situaties, het bevorderen
van spontaniteit en het deelnemen aan het groepsgebeuren.
De lesprogramma’s en het Werkboekje zijn er op gericht enerzijds allerlei vaardigheden bij te brengen zoals
bijbellezen, leerteksten kennen, onderscheiden en analyseren van problemen.
Anderzijds beogen zij de Kleuters van 4 en 5 jaar kennis te laten maken met Gods vaderliefde voor mens,
plant en dier met Jezus als voorbeeld en helper van mensen. Zij moeten de Kleuters helpen inzicht te krijgen
in goed en kwaad, waarbij het goede centraal staat.
Voor de Kinderen van 6 en 7 jaar ligt de nadruk op het doen van het goede, waarbij Gods vaderschap en Jezus
als de gehoorzame zoon en uitvoerder van het goede als inspiratiebronnen dienen.
Onontbeerlijk bij dit alles is dat zij worden aangespoord tot het dagelijks bezig zijn met de waar gebeurde
bijbelse verhalen, hoe klein de kleuters/kinderen ook zijn. Deze verhalen worden op hun niveau aangereikt
middels hun Werkboekje. Zo wordt er een goede basis gelegd voor het groepsgebeuren op sabbat in de kerk.

D. ALGEMEENHEDEN
  
1. Opzet

De serie van twaalf Werkboekjes en twaalf Werkwijzers behandelt de bijbelverhalen van het Oude en het
Nieuwe Testament in chronologische volgorde. Daar het om een driejarige leergang gaat, is het onmogelijk
rekening te houden met de kerkelijke kalender.
2. Gebruik
Elke Werkwijzer bestaat uit 13 volledige programma’s die dienen als suggestie voor het werken met kleuters/kinderen op sabbatochtend in de kerk. De leid(st)er kan uiteraard zoveel als hij/zij zelf wil, toepassen,
ombuigen of verder uitwerken om het programma tot een zegen voor de kleuters/kinderen te maken.
3.  Naamgeving
In het algemeen worden de termen Kleuters en Kinderen (beide met  hoofdletters) gebruikt om specifiek te
verwijzen naar de twee leeftijdsgroepen van 4 en 5 jaar en van 6 en 7 jaar. Als de term ‘kleuters/kinderen’
wordt gebruikt (zonder hoofdletters) dan wordt de hele groep van 4 tot en met 7 jaar aangeduid.

E. WEGWIJS IN DE WERKWIJZER
Elke les in de Werkwijzer bestaat uit drie delen:
I.
INFORMATIE - UITLEG - VORMING
II. 	 VOORBEREIDING
III. PROGRAMMA
Hieronder volgen deze delen met een woord uitleg over hun doel en hun nut.
I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
De beste leerkrachten in de kindersabbatschool zijn mensen die zelf blijven leren. Als leid(st)er van de kleuters/
kinderen kan zij niet deelnemen aan de gesprekken rond de Bijbel in de sabbatschool voor volwassenen. Om
dit te ondervangen, biedt elke les in de Werkwijzer een bijbelstudie waardoor de leid(st)er zich kan informeren
en uitleg krijgen over de bijbelverhalen. Deze studies helpen te groeien in de kennis van de Heilige Schrift
en vaardigheden aan te leren om teksten te analyseren, te begrijpen en toe te passen. De ervaring van een
tiental jaren wijst uit dat deze rubriek steeds gretig wordt bestudeerd. Dat maakt dat de leid(st)er met veel
meer plezier en inzicht aan de voorbereiding en de lesbehandeling werkt. Deze informatie is uiteraard niet
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voor de kleuters/kinderen bestemd en de kennis ervan dient niet verwerkt te worden in de lesbehandeling.
Dat is vooral om fouten bij het vertellen te voorkomen.
II. VOORBEREIDING
A. Doel
Het doel van de les wordt steeds in een vaste formule verwoord. Bij de lesbehandeling gaat het er eerst om
dat de kleuters/kinderen het verhaal  leren kennen, dan leren begrijpen om hen uiteindelijk te helpen met
het leren toepassen ervan in hun dagelijks leven.
B. Werkboekje
Elke kleuter/kind heeft tijdens de week samen met zijn/haar ouders het desbetreffende lesje en werkje gemaakt.
Voor de Kleuters (4-5 jaar) staan er verhaaltjes in over hun dagelijks leventje die qua thema overeenkomen
met de bijbelverhalen die op sabbatmorgen worden behandeld. Zo leren zij de belangrijkste begrippen uit
de bijbelverhalen te begrijpen.
De Kinderen (6-7 jaar) leren de bijbelverhalen kennen door de leesstukjes en de oefeningetjes.
Door elke sabbatmorgen tijdens de bespreking terug te grijpen op wat de kleuters/kinderen in de voorbije
week in het Werkboekje hebben gedaan, worden zij extra gestimuleerd tot het maken van hun lesje en werkje.
Beiden dienen zij naar de kerk te worden meegenomen.
De leid(st)er maakt zelf ook de lesjes en de werkjes en toont ze aan de kleuters/kinderen. Tijdens die bespreking bewondert zij/hij de door hen ingevulde en ingekleurde Werkboekjes en gemaakte werkjes en moedigt
hen aan. Neem de taak van de ouders niet over door de werkjes uit het werkboekje tijdens het programma
te laten maken!
C. Materiaal
1. Indeling
De Werkwijzer vermeldt elke week het te gebruiken materiaal per programmaonderdeel. Als men aan het
begin van elk kwartaal bij alle lessen deze rubriek raadpleegt, dan kan het materiaal op tijd worden aangeschaft en voorbereid.
De meeste informatie, die een mens goed onthoudt, heeft een visueel karakter. Daarom wordt er veelvuldig
gebruik gemaakt van een viltsetmateriaal, een zandbak en de in de Werkwijzer voorhanden zijnde illustraties,
werkjes, kleurplaten en leertekstcirkels:
a. de illustraties en de grote leertekstcirkels worden door u ingekleurd, op karton aangebracht en het liefst
geplastificeerd. Dit aanschouwelijk materiaal kan verschillende jaren dienen en voor andere activiteiten
(spelletjes, quiz, memory, ....) worden gebruikt.
b. de illustraties kunnen als kleurplaat worden uitgedeeld.
c. de van tevoren door u uitgeknipte, en al dan niet ingekleurde leertekstcirkels worden op sabbatmorgen aan de
kleuters/kinderen uitgedeeld en door hen met lijm in het Werkboekje op de lege cirkel bij donderdag geplakt.
Alle illustraties, werkjes en cirkels kunnen door fotokopiëren worden vermenigvuldigd, zodat de Werkwijzer onaangetast blijft. Ter voorbereiding van dit visuele materiaal kunt u de hulp in roepen van welwillende
jongeren en ouderen in de kerk.
Bij de vermelding van het vilmateriaal wordt verwezen naar Bijbel in Vilt uitgave 1980! en daarna worden de
benodigde achtergronden en figuren tussen haakjes vermeld. Mocht u niet in het bezit zijn van uitgave 1980
dan kunt u toch uitgaan van de vermeldingen tussen haakjes omdat deze nummers voor alle sets gelijk zijn.
2. Liedjes
De Werkwijzer verwijst naar de volgende liedjesboeken :
Elly en Rikkert, Timotheüs Kinderliedjes, Alles wordt Nieuw, Zing, Bijbelse Liedjes voor Kleuters en
Sabbatliedjes voor Peuters en Kleuters I. De liedjes uit deze laatste zijn ook op cassette verkrijgbaar om
de leid(st)er te helpen met het aanleren van de liedjes. Het laatste boekje en de cassette zijn te bestellen bij
bovengenoemd Secretariaat.  Alle eerder genoemde liedjesboeken zijn in Evangelische boekhandels te koop.
Tijdens het kwartaal wordt steeds hetzelfde openingslied en zendingslied gezongen. Elke week wordt er in
drie keer een nieuw lied aangeleerd dat bij het bijbelverhaal past. De week erna wordt het nog eens gezongen
bij de terugblik.
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D. Vertelling
Vertellen is een kunst die kan worden aangeleerd. Een aantal nuttige wenken worden gegeven ter verbetering van de kwaliteit van de vertelling. Sommige zijn algemeen van aard, andere hebben specifiek met
het bijbelverhaal te maken. Zo worden er bij het vertellen aan deze leeftijdsgroep sommige aspecten beter
achterwege gelaten, omdat de kleuters/kinderen er gezien hun godsdienst-psychologische ontwikkeling nog
niet rijp voor zijn.
E. Adviezen
Er worden enkele nuttige tips gegeven over het klaarmaken van het lokaal, de tijdsindeling en het voorbereiden en klaarleggen van het materiaal.
III. PROGRAMMA
ALGEMEEN
Het programma bestaat uit onderstaande delen.  Deel uw tijd goed in zodat alle belangrijke onderdelen aan
bod komen.  In de Nederlandse kerken duurt het kindersabbatschoolprogramma maximaal 60 minuten, terwijl
de kerken in andere landen er 75 minuten voor uittrekken. Eerstgenoemden zitten dus iets krapper in de tijd
en zullen deze zeer efficiënt moeten gebruiken.
A.  OPENING (10 min.)
 			
1. welkom
 			
2. liedje
 			
3. gebed		
 			
4. zending:
     	    				

a. verhaal
b. collecte en liedje 		

B.  LESBEHANDELING (45 - 60 min.)
 			
1. terugblik		
: a. kringgesprek
    	    					
: b. liedje
 			
2. inleiding		
: a. vertelling
    	   					
: b. liedje
 			
3. bijbelverhaal  	 : vertelling
 			
4. bespreking		
: a. werkboekje
     	     					
: b. leertekst
     	     					
: c. liedje
       				
5. toepassing		
C.  SLUITING (5 min.)
    			
1. liedje
    			
2. gebed
    			
3. afscheid
De aangegeven tijdsduur is bedoeld als richtlijn om een goede verdeling te krijgen van het lesprogramma.
Probeer deze tijden aan te houden om niet in tijdnood te raken.
A. OPENING
De leid(st)er is ruim op tijd aanwezig om de vroegkomertjes op te vangen en om de kleuters/kinderen aan het
begin van het programma te verwelkomen. De bezoekertjes krijgen een welkomstkaart die door de leid(st)er
is klaargemaakt (zie aan het eind van dit voorwoord). Er wordt het hele kwartaal met hetzelfde liedje begonnen. Kleuters/kinderen houden immers van herkenning en herhaling. Daarna wordt er door de leid(st)er een
gebed uitgesproken met alle kleuters/kinderen in een kring (op de knieën).
Het zendingsverhaal wordt op een levendige manier verteld aan de hand van de bundel zendingsberichten van
het desbetreffende kwartaal. Deze kan op bovengenoemd Secretariaat worden besteld. Tijdens het ophalen
van het collectegeld met een zendingsboot, vliegtuig,  ... wordt een liedje gezongen. Het voorwerp voor de
collecte en het liedje blijven het hele kwartaal hetzelfde. 	
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B. LESBEHANDELING
1. Terugblik
Herhaling is één van de beste middelen om het geheugen te voeden. Daarom wordt het nieuwe bijbelverhaal
voorafgaan door een korte herhaling van het bijbelverhaal van de voorbije week. Deze herhaling bestaat
steeds uit een kringgesprek (met vraag en antwoord) over drie momenten uit het vorige bijbelverhaal met
drie illustraties uit het Werkboekje en de leertekst die de kern ervan weergeeft.  Deze vergrootte illustraties
en de leertekstcirkel vindt u in de Werkwijzer.
2. Inleiding
In elke les wordt het bijbelverhaal systematisch ingeleid met een levendig verhaaltje over Freddy en Betty.
Het bepaalt de kleuters/kinderen bij een gebeurtenis uit het dagelijkse leven, die aansluit bij het bijbelverhaal
dat zich vele duizenden jaren geleden heeft afgespeeld. Zo wordt op een prettige manier de stap van het hier
en nu, naar het daar en toen voor de kleuters/kinderen gemaakt.
3. Bijbelverhaal
Het bijbelverhaal wordt zo getrouw mogelijk naverteld. Hier en daar worden bepaalde onderdelen minder
benadrukt of weggelaten omdat zij nog niet geschikt zijn voor de belevingswereld van de kleuters/kinderen.
Het verhaal is steeds in vijf paragrafen uitgeschreven, die uiteraard niet worden voorgelezen, maar naverteld.
U kunt het woordelijk instuderen, maar het verdient de voorkeur dat u uw eigen woorden gebruikt. Lees
niet voor uit één of andere kinderbijbel. Niet alle kinderbijbels zijn van een goede kwaliteit en de inhoud
en presentatie van sommige kinderbijbels stroken niet altijd met de bijbelse, opvoedkundige en geestelijke
principes die in dit lesmateriaal worden nagestreefd.
Het leukste is om alle Werkboekjes en hun werkjes, die de kleuters/kinderen elke week hebben gemaakt, te
bewaren, zodat u aan het eind van het kwartaal een tentoonstelling kunt houden. Vergeet niet de ouders en
de gemeenteleden hiervan tijdig op de hoogte te brengen.
4. Bespreking
a. werkboekje
Het is belangrijk om te toetsen of de kleuters/kinderen het bijbelverhaal goed begrepen hebben, daarom wordt
de inhoud van het Werkboekje besproken. Tijdens het bijbelverhaal hebben zij moeten luisteren, nu is het
hun beurt om te praten. Dit gebeurt door het beantwoorden van vraagjes, die de leid(st)er stelt aan de hand
van de plaatjes met de bijbeltaferelen en de oefeningetjes.
De Kleuters die tijdens de week bezig waren met de verhaaltjes uit hun leefwereldje vertellen nu wat zij zien
op de plaatjes van de bijbeltaferelen. De Kinderen lezen de door hen opgeschreven antwoorden en oplossingen op. Wat niet duidelijk was, legt de leid(st)er dan uit.
b. leertekst
De leertekst is een beknopte samenvatting van het bijbelverhaal en het doel van de les wordt door de leerstekstcirkel gevisualiseerd. Het leergesprek mondt uit in het voorlezen van de leertekst in de Bijbel. De
kleuters/kinderen zeggen dan hun leertekst om de beurt op. Zij krijgen elk een al dan niet ingekleurde kleine
leertekstcirkel die zij ter plaatse in het Werkboek plakken.
5. Toepassing
Het bijbelverhaal dient te worden verwerkt en toegepast in het hier en nu. Omdat er al veel verteld is, krijgt
de toepassing een creatief karakter d.m.v. een rollenspel, een spelletje, kleuren, knippen, knutselen, zingen,
dansen, ...  Bij sommige van die activiteiten is een gesprek nodig, waarbij de kleuters/kinderen zoveel mogelijk aan het woord komen. De leid(st)er beperkt zich tot het geven van instructies en het stellen van vragen.
C. SLUITING
Het programma wordt afgesloten met een liedje en een door de leid(st)er hardop uitgesproken gebed. Daarna
wordt afscheid genomen.

Wees zelf enthousiast. Uw Kleuters en uw Kinderen worden erdoor aangestoken!
Wij wensen u veel succes!
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1.
David brengt de ark
naar Jeruzalem
2 SAMUËL 6:1-23
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u
zelf erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I),
de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
Eén van de eerste daden van koning David,
na zijn verovering van de stad Jeruzalem - de
stad van de Jebusieten - was de ark te laten  
overbrengen. De tekst heeft het over de ark
Gods (7x) en de ark des Heren (7x). De eerste uitdrukking
verwijst naar de ark, waarop de God van hemel en aarde
troont. De tweede naar de Here, de God van het Verbond. De
schrijver laat op die manier uitkomen, dat de God van David,
niet zo maar een nationale god is, maar dat zijn God Heer en
meester is over de schepping. De ark wordt opgevat als een
troon, waarop de onzichtbare God zetelt. Door middel van
de ark is God, hoewel niet waarneembaar, zelf aanwezig.  
Het transport van de ark uit Baäle - Juda (waarschijnlijk
Kirjat - Jearim, 1 Kronieken 13:5) naar Jeruzalem was geen
kleinigheid.  Het ging om het leiden van God naar de stad,
waarover David koning was geworden. De tekst vertelt, dat
David haar met een nieuwe wagen liet vervoeren ... en juist
hier ligt de oplossing van het probleem, dat opgeroepen
wordt door het ongeval met Uzza (6:6,7).  Uiteraard deed
deze priester zijn best en was zijn reactie goed bedoeld! Veel
lezers kunnen met dit verhaal niet goed overweg en vinden
deze God van het Oude Testament ‘eens te meer’ erg wreed.
Past men “deze onbedachtzaamheid” (6:7) louter toe op de
daad van Uzza, dan komt men terecht in moeilijkheden.
Straft God spontane goedbedoelde reacties?
De reden van de dood van Uzza moet elders worden gezocht. God is niet onredelijk. In 1 Kronieken 13:1-14 en
15:1-16 en 16:6 staat het verhaal nogmaals opgetekend.
Deze tweede tekst geeft een aantal extra gegevens, die een
verklaring bieden voor dit probleem. David geeft daarin de
dieper liggende oorzaak aan:
“Want daar gij het de vorige keer niet gedaan hebt, heeft de
Here, onze God, ons een zware slag toegebracht, omdat wij
HEM NIET HADDEN GERAADPLEEGD, ZOALS HET
BEHOORDE” (15:13).

Wat dan precies bedoeld wordt met “zoals het behoorde”
wordt onmiddellijk daarna verduidelijkt:
1. de priesters en de levieten hadden zich niet geheiligd
om de ark van de Here over te brengen (15:14).
2.	 de levieten hadden de ark niet op hun schouders gedragen
(15:15), maar op een wagen gezet. Dit wordt nog eens
bevestigd door de uitdrukkelijke woorden van koning
David in 15:2:
“NIEMAND MAG de ark Gods dragen DAN ALLEEN
DE LEVIETEN, want hen heeft de Here uitverkoren om
de ark des Heren te dragen en hem voor altijd te dienen”.
(zie hiervoor Deuteronomium 10:8).
Natuurlijk mocht Uzza de ark niet aanraken omdat dit aan
iedereen was verboden, zelfs aan diegenen - de Kehatieten
- die de taak hadden haar te vervoeren (Numeri 4:5, 15).
Men moet niet vergeten dat de ark, die de troon van God
symboliseerde, door de Israëlieten zeer concreet moest
worden opgevat. Een mens raakt God zomaar niet aan!  
Eigenlijk moest het voorval koning David en zijn volk terug naar de wetten van Mozes voeren: “GELIJK MOZES
NAAR HET WOORD DES HEREN GEBODEN HAD”
(1 Kronieken 15:15). Het is niet overdreven te concluderen
dat Uzza door zo te handelen in feite een plaatsvervangend
offer bracht: David en zijn gevolg waren allen schuldig en
dienden eigenlijk te sterven! David heeft dit maar al te goed
begrepen: “... ONS een zware slag toegebracht, omdat WIJ
...” Tot zover dit probleem.
Een wat vreemd aandoend gegeven in het verhaal is het
dansen van David:
1. 	 David en het gehele huis Israëls DANSTEN voor het
aangezicht des Heren (2 Samuël 6:5)
2. 	 En David DANSTE uit alle macht voor het aangezicht
des Heren
3.  	... zag koning David HUPPELEN EN DANSEN voor
het aangezicht des Heren.
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4. 	 Voor het aangezicht des Heren, ... voor het aangezicht
des Heren heb ik GEDANST.
Toch geeft het bij herhaling terugkeren van “voor het aangezicht des Heren” aan dat het gaat om een religieuze dans.
David en het volk in eerste instantie heel het volk en daarna
de koning alleen danste ter ere van God. Hij werd begeleid
door muziekinstrumenten (6:5) en door gejubel (6:15).
Het brengen van brandoffers (voor de zonden van het volk)
en vredeoffers (de stammen van Israël) waren door David
nu tot een eenheid samengebracht, Jeruzalem veroverd,
de oorlog was voorbij) geeft eveneens aan dat het om een
religieus gebeuren ging. Voegt men daar aan toe dat David
als priester gekleed was (6:14), de dieren zelf offerde (6:13)
en het volk zegende in de naam van de Here (6:18) dan lijdt
dit geen twijfel meer: David gedraagt zich hier - op het

dansen na misschien - als Samuël voor hem deed. Het was
een waar feest toen de ark met gejubel werd onthaald in de
stad Davids, maar tevens kreeg iedereen - zonder uitzondering - lekkernijen te eten. Men zal dit feestelijke gebeuren
niet gauw zijn vergeten. Slechts één persoon was niet zo
gecharmeerd van wat zich afspeelde. De vrouw van David
kon het blijkbaar niet hebben, dat haar man, de koning, zich
zo “lichtzinnig en schaamteloos” gedragen had, door zich
zo te ontbloten (6:20). Het linnen ephod (1 Samuël 2:18)
was maar een zeer minuscuul kledingstuk, een soort rokje,
zodat de priester zich makkelijk ontblootte. Waarschijnlijk
is jaloezie de reden van Michals verachting: David had zich
al dansende voor andere vrouwen ontbloot (6:20). Misschien
ligt de reden ook wel dieper, omdat David zich verdedigt met
te wijzen op zijn uitverkoren zijn en zijn aanstelling (6:21).
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II. VOORBEREIDING
A. DOEL

D. VERTELLING

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: doe precies zoals God het wil.

1. dit is weer één van die verhalen, die een
blijde en een nare gebeurtenis bevat.Wij
kunnen niet helemaal begrijpen, waarom de
“onbedachtzaamheid” van Uzza zo zwaar
wordt bestraft. Voor de kleuters en kinderen
vertellen we dit gedeelte in één enkele zin.
Er wordt slechts verteld, dat één van de
mannen een ongeluk krijgt. We vertellen
zeker niet, dat het een straf van God was.   
2. de rest van het verhaal is eigenlijk het verhaal over een fijne optocht, met een etentje
als afsluiting van het feestelijke gebeuren.
In de leertekst wordt nog even vermeld,
waarom ze zo graag de ark bij zich hebben.
3. het tekstgedeelte over Michal wordt voor
de kleuters/kinderen weggelaten. Het heeft
met “hun verhaal” niets te maken.
4. de titels bij de onderdelen van de vertelling
zijn bedoeld als geheugensteuntje voor de
leiding. Dus niet om te vermelden.

B. WERKBOEKJE
1. 	 antwoorden
zo hij laat de ark halen
ma wagen, Jeruzalem
di citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen
en cimbalen
wo nee, ja
do David en de Israëlieten brachten de verbondskist over
vr 1. de ark staat in een huis
2. mag de ark wel op een wagen staan
3. David en het volk brengen de ark naar
Jeruzalem
2. leertekst
2 Samuël 6:15 - “David en de Israëlieten
brachten de verbondskist over”.

E. ADVIEZEN

C. MATERIAAL

1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.1.3, 5.1.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (4.13.1)
2. inleiding
een paar mooie natuurfoto’s om het begrip
natuur te verduidelijken. (alles wat buiten
groeit en bloeit).
3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: S7, S14, S16
figuren: 17, 21, 37, 39, 41, 51, 55, 79,  88,
90, 102, 119, 157, 171,  204, 214, 328
4. bespreking
werkboekje les 1, ingekleurde leertekst
cirkel (5.1.1), voor elk kind één (al dan
niet gekleurde) leertekstcirkel (5.1.2)
5. toepassing
geen
6. liedboekjes
Bijbelse liedjes voor Kleuters nr. 13
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert II, nr. 32
Sabbatliedjes I, nr. 29
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III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

Lieve Vader in de hemel, wij danken u dat wij vanmorgen in
uw kerk mogen zijn en dat u bij ons bent. Wilt u ook zijn met
de kleuters en de kinderen (namen zelf invullen) die er niet bij
zijn? Wilt u ons ook helpen om het verhaal over David en de
ark goed te begrijpen? Amen.
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: David spaart Sauls leven
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.1.3, 5.1.4 en 4.13.1(van vorige
les)

- waar zijn Saul en David op dit plaatje (5.1.3)?
- weet Saul dat David zo dicht bij hem is?
- wat doet David met dat mes?
- heeft David Saul pijn gedaan?
- wat zegt David tegen Saul op dit plaatje (5.1.4)?
- wilde Saul David kwaad doen?
- wil David Saul kwaad doen?
- heeft koning Saul nu spijt?
- weten jullie nu wat het betekent als je kwaad met goed moet
vergelden?
kijk naar de leertekstcirkel (4.13.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“David en Saul”

liedjesboek:
Bijbelse liedjes voor Kleuters nr.
13

2. inleiding: de club is een soort verbond
a. vertelling
Freddy, Betty, Martin en Karen zitten op het tuinmuurtje. Betty
blaast een bel van kauwgom. De kauwgombel wordt hoe langer
hoe groter. Bijna zo groot als haar gezicht. Pffffft ... doet de bel en
ploft in elkaar. De kauwgom zakt over Betty’s neus. De anderen
schateren van het lachen. Betty probeert haar gezicht schoon te
vegen. Nu plakt de kauwgom ook al aan haar vingers! “Bah”,
zegt Betty, “die kauwgom hoef ik niet meer.” Ze spuugt het uit.
Daar ligt de kauwgom, zomaar midden op de stoep. “Nee,” zegt
Betty, “dat kan toch niet. Kauwgom is vast slecht voor de natuur.”
Met een stukje papier raapt ze de kauwgom op en stopt die in
haar zak. “Zullen we een natuurclub oprichten?” stelt Freddy
voor. Martin, Betty en Karen denken na. “Een natuurclub? Ja,
dat lijkt me een goed idee,” zegt Karen. “Wat gaan we dan doen
op die club?” “Dat moeten we nog bedenken,” zegt Betty. “Hoe
noemen we onze natuurclub?” vraagt Freddy. “De walvis!” roept
Karen. “Nee ..., ‘de blauwe walvis’!” En dat vinden ze allemaal
een goede naam.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
een paar mooie natuurfoto’s om
het begrip natuur te verduidelijken. (alles wat buiten groeit en
bloeit).
kringgesprek:
- wat voor club richten de kinderen op?
- wat kun je allemaal doen op een
natuurclub? (wandelen, eendjes
voeren, afval in de biobak doen,
geen rommel op straat gooien,
enz.)
Het bijbelverhaal gaat over een
club. De Here God en het volk Israël hadden samen ook een soort
club. Een ander woord voor club
is een ‘verbond’.

b. liedje
“doe je wapens aan”

liedjesboek
Elly en Rikkert II, nr. 32
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3. bijbelverhaal: de terugkeer van de ark naar Jeruzalem
a. de ark wordt opgehaald
David is koning van het volk Israël. Hij wil, dat de ark naar de
stad wordt gebracht, waar hij ook woont. Een heleboel mensen
gaan mee. Er wordt een stevige nieuwe wagen gemaakt. Daar
wordt de ark voorzichtig opgezet. En dan gaan ze op weg naar
Jeruzalem, de stad van David!

groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
B.I.V. 62b
(S7, S14, S16, 17, 21, 41, 51, 55,
79, 88, 90, 102, 119, 157, 171,
204, 214, 328)

b. een blijde optocht
Het hele volk is blij. Ze dansen allemaal voor de ark uit. Er zijn
ook mensen die op een instrument spelen: op harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en nog veel meer instrumenten! Het is een
vrolijke, blijde optocht!

materiaal:
B.I.V. 62b
(S7, S14, S16, 17, 21, 41, 51, 55,
79, 88, 90, 102, 119, 157, 171,
204, 214, 328)

c. het ongeluk
Terwijl de stoet zo naar Jeruzalem gaat komen de dieren, die
de wagen trekken op een beetje gladde plek. Ze beginnen uit te
glijden. Eén van de mannen, die naast de ark loopt, probeert deze
tegen te houden omdat anders de ark zal vallen. Wat jammer!
De man krijgt een ongeluk. Iedereen schrikt heel erg. Niemand
zingt, speelt of danst meer. Het is heel stil in de stoet. David wil
niet meer verder gaan.

materiaal:
B.I.V. 62b, zonder 90 en met 328
op de grond
(S7, S14, S16, 17, 21, 41, 51, 55,
79, 88, 102, 119, 157, 171, 204,
214, 328)

d. de ark bij Obed-Edom
De ark wordt naar het huis van meneer Obed-Edom gebracht,
dicht in de buurt. Iedereen gaat bedroefd terug naar huis. Zonder
de ark. Die blijft een hele lange tijd bij meneer Obed-Edom.
Dan hoort David, dat het heel goed met meneer Obed-Edom
gaat sinds de ark in zijn huis is. Nu wil David God vragen hoe
hij de ark weer kan ophalen.

materiaal:
B.I.V. 62b zonder 90, 157, 214,
328
(S7, S14, S16, 17, 21, 41, 51, 55,
79, 88, 102, 119, 171, 204)

e. de ark in Jeruzalem
Opnieuw gaan een heleboel mensen op weg om de ark te halen.
David laat nu de ark door een aantal priesters dragen. Ook nu
weer dansen en zingen de mensen en wordt er muziek gemaakt.
Je zou niet zeggen, dat David de koning is, want hij loopt net
als iedereen te huppelen en te dansen!
Nu is de ark eindelijk in Jeruzalem. Hij wordt in een speciale
tent neergezet. Iedereen krijgt lekkere dingen te eten. Dit grote
feest zullen ze niet gauw vergeten!

materiaal:
B.I.V. 62b met 37, 39 zonder 157,
214
(S7, S14, S16, 17, 21, 37, 39, 41,
51, 55, 79, 88, 90, 102, 119, 171,
204, 328)
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4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- welke koning zie je op dit plaatje (zo)?
- waar woonde het volk van Israël eerst?
- hoe woonde God bij hen?
aan Kinderen:
- hoe zag de ark eruit?
- wat lag er in de ark?
- wat kreeg het volk allemaal van God?
- wat voor plan heeft koning David bedacht?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- wat zie je op dit plaatje (ma)?
- waar is de ark op dit moment?
aan Kinderen:
- waarom wil David de ark gaan halen?
- waar wordt de ark opgezet?
- waar wil David de ark naar toe brengen?
aan Kleuters:
- waarom zijn de mensen zo blij op dit plaatje (di)?
- maakt de hele stoet muziek?
aan Kinderen:
- welke vijf instrumenten hebben ze allemaal bij zich?
aan Kleuters:
- wat is er gebeurd op dit plaatje (wo)?
aan Kinderen:
- valt David van de wagen?
- valt de ark van de wagen?
- mag de ark wel op een wagen staan?
aan Kleuters:
- welke mensen zie je op dit plaatje  (do)?
- wil David de ark weer ophalen?
- vindt God het goed?
aan Kinderen:
- moet David de ark ophalen zoals God het wil of zoals hij het
zelf wil?
- hoe moet de ark worden vervoerd?
- wie alleen mogen de ark dragen?
- welke leertekst heb je gevonden?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.1.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 2 Samuël 6:15 (G.N.B.)
- waarom wilden de mensen dat de ark naar Jeruzalem kwam?
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- welke zinnen heb je in de puzzels op je werkblad gevonden?

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.1.1, voorgeknipte
5.1.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.1.1
ophangen, 5.1.2 uitdelen en op
plakken

c. 	 liedje
“doe je wapens aan”

liedjesboek:
Elly en Rikkert II, nr. 32
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5. toepassing: volg de leider
a. activiteit
De kinderen staan in de kring. Eén kind wordt even weggestuurd.
Eén kind uit de kring wordt als leider aangewezen. Dit kind
geeft aan welke bewegingen de groep moet maken. De groep
moet zo onopvallend mogelijk de leider volgen, wanneer die
van beweging verandert. Het kind dat weg was, moet door goed
op te letten proberen te raden wie de leider is.

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
geen
activiteit:
speel het spel met een aantal
kinderen

b. kringgesprek
- hebben jullie goed de leider gevolgd?
- waar moet je op letten?
- waar moest het kind dat moest raden opletten?
- hoe komt het dat degene die het moest raden, het een paar
keer mis had?
- deed David ook precies zoals God het wilde?
- wat had hij dus moeten doen?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
geen

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
Elly en Rikkert II, nr. 32

“doe je wapens aan”
2. gebed
Grote God, alles wat u in de Bijbel voor ons zegt, dat doet u
omdat wij gelukkig zouden zijn. Toch doen wij niet altijd precies
wat u wil. We denken soms dat we het beter weten dan u, maar
dat is natuurlijk niet waar. Heer. Als we met goede bedoelingen
op weg gaan, maar halverwege struikelen, houd ons dan goed
vast; als we vallen, help ons dan overeind, als we verdwalen,
breng ons dan weer terug naar de goede weg: uw weg. Wees
nu met ons als we naar de predikant gaan luisteren in de grote
zaal. Dit vragen we u in de naam van Jezus.
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

2.
David helpt
Mefiboset
2 SAMUËL 9
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u
zelf erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I),
de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
2 Samuël 8:15-18 bericht dat David op het
hoogtepunt van zijn macht is gekomen. Hij
is drievoudig koning: over Juda, over Israël
en over Jeruzalem. Daarenboven heeft hij
al zijn vijanden rondom zijn rijk verslagen en de meeste
buurvolkeren onderworpen (8:1-14).  Het davidische rijk
is tot stand gekomen: de Arameeërs, de Moabieten, de Ammonieten, de Edomieten, de Filistijnen en de Amalekieten
bevonden zich binnen de grenzen van Davids rijk of moesten
schatting betalen. Van David wordt gezegd dat hij “recht en
gerechtigheid” handhaafde onder zijn gehele volk. Hiermee
wordt niet alleen bedoeld dat hij er een zuivere rechtspraak
op na hield, maar dat hij tevens omzag naar de armen en de
zwakken onder zijn bevolking. De verzen 16-18 vermelden
van de installering van zijn regering en welke personen er
van deel uitmaakten. Juist op dit hoogtepunt van zijn macht
kijkt David, de door God gezegende, om naar het huis (de
familie) van Saul (2 Samuël 9:1). “Is er soms nog iemand
over van het huis van Saul? Dan zal ik hem TROUW BEWIJZEN terwille van Jonatan”.
David wil weten of er nog iemand over is, zodat hij zijn
belofte kan inlossen. Hij is nog één en ander aan Jonatan,
zijn vriend, verschuldigd! Na enig onderzoek vindt men
Ziba, een vroegere knecht van koning Saul, die weet te
vertellen, dat er nog een zoon van Jonatan leeft: Mefiboset
(2 Samuël 4:4). Deze is aan beide voeten verlamd sinds de
dood van zijn vader en zijn grootvader. David laat hem halen
en wanneer Mefiboset voor de koning verschijnt, werpt hij
zich op zijn aangezicht (9: 6). Zeker geen fraai gezicht!  De
kreupele zoon van Jonatan verootmoedigt zich voor koning
David en dit knielen moet voor hem een hele inspanning
zijn geweest. David probeert hem meteen op zijn gemak
te stellen: “Vrees niet, want ik zal u voorzeker TROUW
BEWIJZEN terwille van uw vader Jonatan.”  Mefiboset had
alle reden om ongerust te zijn!  In het Oude Midden Oosten

rekenden de nieuwe heersers meestal af met de overlevende
familieleden van de rivalen.  Zolang Mefiboset leefde, was
een eventuele staatsgreep tegen David niet uitgesloten. David
stelt hem gerust!  Mefiboset heeft deze welwillende houding
van David aan zijn vader Jonatan te danken. Koning David
doet drie dingen:
1.  	geeft hem alle landerijen van zijn grootvader Saul terug.
Zij behoorden intussen tot het kroondomein. Hij staat
dus van zijn nieuwe bezit af (9:7).
2. 	 hij zorgt ervoor dat deze kreupele dienaren krijgt om
het land te verzorgen en hem te bedienen. De vroegere
knecht van Saul, Ziba, wordt met zijn 15 zonen en 20
dienstknechten opgedragen deze taak voor zijn rekening
te nemen (9:10).
3. 	 hij laat Mefiboset geregeld aan zijn tafel eten. De kreupele
wordt verhoogd tot de elite van het hof.
Davids TROUW (9: 1,7) blijkt dus werkelijk GOEDGUNSTIGHEID GODS (9:3) te zijn.  Hij geeft hem niet alleen
goederen en de mogelijkheid er gebruik van te maken, maar
verschaft hem ook eer. Hij scheept Mefiboset niet af met iets
wat hem toch toekwam (= het bezit van zijn grootvader),
en gaat niet voorbij aan de persoonlijkheid van de mens
Mefiboset.  Deze laatste had reeds bij de eerste gift erop
gewezen, dat hij slechts een “dode hond” was.  In dit tijd
werd de hond als het meest verachtelijke dier beschouwd.
Deze woorden moeten David bekend in de oren hebben
geklonken! Had hij niet tegen koning Saul gezegd: “Wie
achtervolgt gij?  Een dode hond?” (1 Samuël 24:15), met
andere woorden ‘een ten dode opgeschrevene’. Mefiboset
onderstreept hiermee duidelijk, dat hij in vergelijking met
koning David niet meetelt! Toch laat David hem aan zijn
tafel temidden van alle hoogwaardigheidsbekleders, regeringsfunctionarissen en koninklijke familieleden aanzitten.
Dit alles “terwille van Jonatan”. David heeft diens liefde en
trouw ten aanzien van hem niet vergeten en handelde ernaar.
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II. VOORBEREIDING
A. DOEL

6. liedboekjes
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert II, nr. 32
Elly en Rikkert III, nr. 16
Sabbatliedjes I, nr. 29

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: blijf trouw aan je belofte.

B. WERKBOEKJE

					

D. VERTELLING

1. 	 antwoorden
zo Saul, Jonatan, kreupel
ma vrees niet
di boerderij, hulp, zitten
wo gij zult geregeld aan mijn tafel eten
do = tekenopdracht
vr volgorde tekeningen
1. alleen, lopen
2. vriend, zorgen
3. paleis, prins
4. vader, blijven

1. laat de kleuters en kinderen diverse “gebreken” opnoemen: niet of niet goed kunnen
zien, horen, lopen etc.
2. in ‘t verhaal zien we, dat David de bezittingen van Saul aan Mefiboset teruggeeft.
Door middel van het kleuren van het land
zoals aangegeven als activiteit onder 3.c
zullen de kleuters en kinderen duidelijker
begrijpen wat David weggeeft.
3. bij deel 3.e zien we, dat David niet alleen
zijn plicht nakomt, maar ook werkelijk als
vriend optreedt.

2. leertekst
2 Samuël 9:7 - “gij zult geregeld aan mijn
tafel eten”.

E. ADVIEZEN

C. MATERIAAL

1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.2.3, 5.2.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.1.1)
2. inleiding
een schrift, een pen eventueel met mooie
natuurplaatjes
3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: kamer, T1, T2, T3, T4
figuren: 42, 68, 226, 237, 250A, 256, 257,
258.
schoolbord, wit, rood en groen krijt
4. bespreking
werkboekje les 2, ingekleurde leertekstcirkel (5.2.1), voor elk kind één (al dan niet
gekleurde) leertekstcirkel (5.2.2)
5. toepassing
plaatjes van gehandicapte mensen,  mensen
met ledematen in gips, pictogrammen van
bijv. rolstoelgebruiker. Krukken, rolstoel.
Tekenpapier, kleurpotloden, viltstiften.
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III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

Vader in de hemel, het is heel fijn dat zoveel mensen van ons
houden. Daar danken wij u voor. Maar het fijnste van alles is
uw grote liefde voor ons. Maak ons ook zo vol van liefde. Geef
dat wij onze liefde in praktijk brengen door andere mensen te
helpen. In de naam van Jezus. Amen.
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: de terugkeer van de ark naar Jeruzalem
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.2.3, 5.2.4 en 5.1.1 (van vorige
les)

- waar gaat de stoet op dit plaatje naar toe (5.2.3)?
- waren de mensen vrolijk aan het begin van hun reis?
- waarom willen ze de ark naar Jeruzalem brengen?
- hoe wordt de ark vervoerd?
- wat gebeurt er onderweg?
- waarom is het volk nu wel blij op dit plaatje (5.2.4)?
- hoe wordt de ark nu vervoerd?
- waarom ging het de eerste keer fout?
- wil jij ook precies doen wat God zegt?
- waarom wel of waarom niet?
kijk naar de leertekstcirkel (5.1.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“doe je wapens aan”

liedjesboek:
Elly en Rikkert II, nr. 32

2. inleiding: iets beloven

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
een schrift, een pen, eventueel
met mooie natuurplaatjes.
kringgesprek:
- wat schrijft Betty in het schrift
van de natuurclub ‘de blauwe
walvis?”
- wat beloven de kinderen?
Het bijbelverhaal gaat over iets
beloven en doen!

a. vertelling
Natuurclub ‘de blauwe walvis’ komt bij elkaar. Achter in de
tuin, in de schuur bij Freddy en Betty. Daar komen Karen en
Marin al samen aanlopen. Ze hebben een groen t-shirt aan, het
club t-shirt. “Hallo”, zegt Freddy, “kom in de schuur.” Hij doet
het licht aan in de schuur. Er staan vier krukjes en een tafeltje.
Betty heeft een schrift en een pen. “We moeten samen bedenken
wat onze club gaat doen,” zegt Betty. “We gaan goed voor de
natuur zorgen,” bedenkt Freddy. Dat schrijft Betty in het schrift:
Goed voor de natuur zorgen. “Maar hoe?” vraagt Karen zich af.
“We kunnen bijvoorbeeld dieren helpen, of bomen.” “Hoe kun
je nu bomen helpen?” zegt Martin. “De boom voor onze deur
kunnen we water geven als het niet regent. In de zomer is het
heel droog. En we moeten geen takken van bomen afrukken,”
bedenkt Karen. Alle goede ideeën schrijft Betty in het schrift.
Nu moeten we beloven dat we het ook echt doen,” zegt Freddy.
“Ik beloof dat ik goed voor de natuur ga zorgen,” zegt Martin
plechtig. “Dat beloof ik ook,” zeggen Betty, Freddy en Karen.
b. liedje
“van top tot teen”

liedjesboek
Elly en Rikkert III, nr. 16
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3. bijbelverhaal: de zorg van David voor Mefiboset
a. David denkt aan zijn belofte
Nu David koning is, moet hij vaak denken aan de vorige koning, koning Saul. David denkt nog vaker aan zijn beste vriend
Jonatan, die dood is. Hij heeft veel verdriet om hem. David kan
misschien nog iets voor de familie van Jonatan doen.

groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
B.I.V. 63a zonder 31
(T1, T2, T3, T4, 42, 237)
schoolbord, wit en rood krijt
activiteit:
leid(st)er tekent een groot stuk
land met wit krijt op ‘t schoolbord.
Dit is Davids land. Leid(st)er
maakt daarna een gedeelte rood:
dit is nu van Mefiboset

b. de zoon van Jonatan
Mefiboset is een zoon van Jonatan. Toen hij heel klein was,
vluchtte het kindermeisje met hem weg uit het paleis om
Mefiboset te redden. De vijanden waren in het land gekomen.
Onderweg liet zij de kleine Mefiboset per ongeluk vallen. Sinds
die tijd kan hij niet meer goed lopen, want hij is kreupel. Nu
woont bij bij een man in huis.

materiaal:
geen

c. Davids belofte nagekomen
David hoort over Mefiboset vertellen. Hij laat hem bij zich
komen. “Je hoeft niet bang voor me te zijn!” zegt hij. “Je vader
Jonatan is altijd mijn beste vriend geweest. Daarom zal ik voor
je zorgen. Alles wat vroeger van Koning Saul was, dat zal ik
aan jou teruggeven!” Mefiboset begrijpt er niets van. Zou het
echt waar zijn wat de koning zegt?

materiaal:
B.I.V. 63a , met 68 zonder 31,
(T1, T2, T3, T4, 42, 68, 237)

d. de beheerder van het land.
Mefiboset kan zelf natuurlijk niet op het land werken. David
roept Ziba, een knecht van koning Saul. Hij moet nu zorgen voor
al het land van Mifiboset. Ziba heeft veel werk, maar hij heeft
vijftien zonen en twintig knechten die hem allemaal kunnen
helpen op het land. Mefiboset is nu een rijk man!

materiaal:
B.I.V. 63a , met 68 zonder 31,
(T1, T2, T3, T4, 42, 68, 237)
groene krijtjes,
activiteit:
alle kleuters/kinderen mogen
mensen op ‘t land laten werken
(maximaal 36!), door middel van
tekenen op bord.

e. Mefiboset als gast van David
David doet nog meer. Mefiboset mag in Jeruzalem komen wonen
en hij mag vaak bij David komen eten. Hij lijkt wel een zoon
van de koning. Net een prins! Zo wil David laten zien hoeveel
hij van Jonatan, de vader van Mefiboset heeft gehouden!

materiaal:
B.I.V. 76b met 68, zonder 60, 96,
(kamer, T3, T4, 42, 68, 226, 250A,
256, 257, 258)
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4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- wie zie je hier op dit plaatje (zo)?
- waarom staan er stokken naast hem?
aan Kinderen:
- hoe heet de opa van Mefiboset?
- hoe heet de vader van Mefiboset?
- waarom kan Mefiboset niet goed staan?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- welke twee mannen zie je op dit plaatje (ma)?
- van wie is Mefiboset een zoon?
- wat is Jonatan van David?
- wat is er aan de hand met Jonatan?
aan Kinderen:
- wat heeft David aan Jonatan beloofd?
- waarom buigt Mefiboset voor David?
- wat zegt David tegen hem?
aan Kleuters:
- wat doen de mannen op dit plaatje (di)?
- wat heeft Mefiboset van David gekregen?
- van wie was die boerderij?
aan Kinderen:
- krijgt Mefiboset veel hulp bij het werken op de boerderij?
- wat mag Mefiboset nog meer?
aan Kleuters:
- waren Jonatan en David heel goede vrienden (wo)?
- mag Mefiboset vaak in het paleis komen?
aan Kinderen:
- welke leertekst heb je gevonden?
- heeft David zich aan zijn belofte gehouden?
- moet je je altijd aan je belofte houden?
aan Kleuters:
- wie zitten er hier aan tafel (do)?
- hebben ze ruzie of zitten ze gezellig te praten?
aan Kinderen:
- gaat Mefibet dichtbij David wonen?
- wat heb je allemaal op de schalen getekend?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.2.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 2 Samuël 9:7.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- in welke volgorde moeten de plaatjes op je werkblad?
- welke woordjes heb je in de verhaaltjes ingevuld?

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.2.1, voorgeknipte
5.2.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.2.1
ophangen, 5.2.2 uitdelen en op
plakken

c. 	 liedje
“van top tot teen”

liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 16
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5. toepassing: zorg goed voor iedereen!
a. kringgesprek
Haal de foto’s, materialen één voor één te voorschijn en vraag
steeds aan de kleuters en kinderen:
- wie weet wat dit is?
- wie weet wie dit is?
- wat is er aan de hand?
- wanneer wordt het gebruikt?
- door wie wordt het gebruikt?
- stel vragen en/of vul de antwoorden aan zodat kleuters en
kinderen weten wat de voorwerpen/foto’s e.d. voorstellen en/
of waar ze voor dienen.
- ben je wel eens iemand tegengekomen die gehandicapt is?
(want zo zeg je dat)
- hoe vond je dat? Waarom?
- zou je ook zo willen zijn? Waarom (niet)?
Stuur gesprekje in de richting van wonen, autorijden, winkelen.
- hoe doen gehandicapte mensen dat? Is dat veel moeilijker?
Waarom?
Probeer duidelijk te maken dat gehandicapte mensen zich net
zo voelen (verdriet, blij) als wij en dat ze dus niet minder zijn!
Sluit af met een positief beeld.

groeps- en werkvorm:
leergesprek rond de tafel
materiaal:
plaatjes van gehandicapte mensen, mensen met ledematen
in gips, pictogrammen van bijv.
rolstoelgebruiker. Krukken, rolstoel. Tekenpapier, kleurpotloden,
viltstiften.

b. activiteit
We hebben net een heleboel besproken/gepraat over gehandicapte mensen en hun manier van wonen, winkelen, enzovoort.
Teken nu een huis, een auto (brommer), een winkel of bijvoorbeeld een wijk waarbij je extra dingen maakt waardoor
gehandicapte mensen het fijn vinden om daar te wonen of daar
mee te rijden.
Probeer de tekeningen na afloop te bespreken.
Voor de jongsten zou je als opdracht kunnen geven (als dit te
moeilijk blijkt) dat ze een tekening maken over iets, waar ze
gehandcicapte mensen mee zouden kunnen helpen.
Mefiboset was gehandicapt.
- hoe hielp David deze kreupele man?
- kennen jullie gehandicapte mensen?
- helpen jullie hen wel eens?
- zullen we hier met elkaar beloven dat we steeds gehandicapte
mensen zullen helpen, als we hen tegen komen of kennen?

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
tekenpapier, kleurpotloden, viltstiften.

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 16

“van top tot teen”
2. gebed
Grote Koning van deze wereld, David beloofde aan zijn beste
vriend Jonatan om goed voor de kinderen van Jonatan te zorgen.
David hield die belofte en hij hielp Mefiboset, de zoon van
Jonatan, met alles wat hij nodig had. Help ons, grote Koning
om dat ook te doen. Wat we beloven, dat moeten we ook doen.
U kunt op ons rekenen. Amen.
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

3.
Mefiboset blijft trouw
2 SAMUËL 14:25; 2 SAMUËL 15-18
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u
zelf erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I),
de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
1. Davids ervaringen met zijn zonen

Ook hier gingen beiden: sexueel vergrijp en gewelddaad,
hand in hand.
David heeft de rekening gepresenteerd gekregen zoals
Natan het hem had voorzegd geheel in de lijn van Mozes’
waarschuwingen in Deuteronomium 28. Die komen er in
het kort op neer dat wie niet naar Gods geboden handelt, de
gevolgen van zijn verkeerde handelen moet dragen.

In de hoofdstukken 13 tot en met 19 van 2
Samuël worden de ervaringen van David met
enkele van zijn zonen beschreven. Deze ervaringen tekenen
zich allen af in het kader van wat de profeet Natan namens
God aan koning David had bekend gemaakt. “Nu dan, het
ZWAARD zal van uw huis nimmermeer wijken, ...  Zie, ik
zal over u een kwaad doen komen uit uw eigen huis; Ik zal
uw VROUWEN voor uw ogen weghalen en aan uw naaste
geven, die zal bij uw VROUWEN liggen op klaarlichte dag.
(2 Samuël 12:11,12).
Dit oordeel trof David vanwege zijn gedrag ten aanzien
van Uria. De gezalfde des Heren had zich daar bezondigd
en totaal 5 van de 10 geboden overtreden: (laten) doden
van Uria (6e), overspel plegen met Batsheba (7e), Uria’s
vrouw afnemen (8e), Uria om de tuin leiden door hem naar
zijn vrouw te sturen (9e) en de naakte Batsheba naar zich
toehalen (10e).
De twee belangrijkste misdaden hierbij zijn zonder twijfel:
de moord en het overspel. Het is juist op het vlak van deze
twee misdrijven, dat David de rekening gepresenteerd zal
krijgen in de toekomst: het ZWAARD en het gebruiken
van Davids VROUWEN. Gewelddaad en sexueel misdrijf
blijken hier hand in hand te gaan en warempel:
1. 	 Amnon, zoon van David verkracht Tamar, zijn halfzus,
waarop diens broer Absalom, Amnon vermoordt (2
Samuël 13)
2. 	 Absalom, die na zijn terugkeer uit ballingschap, de gunst
van het volk tracht te winnen en een samenzwering op
touw zet om zich de macht van het koningschap toe te
eigenen.
Na het verdrijven van zijn vader uit Jeruzalem, neemt hij op
het dak van het paleis Davids bijvrouwen in de tent zodat
het volk het kan zien. Dit sexuele misdrijf wordt korte tijd
later door de moord van Joab op Absalom verzegeld.

2. de voorbereiding van de staatsgreep
Onder de staatsgreep van Absalom heeft David het meest
geleden. Absalom neemt veel tijd om de zaak grondig voor
te bereiden: vier jaar (15:7)!
a. verzoening met zijn vader (14:33)
b. status (15:1)
c. vriendschapsbetrachting met gefrustreerden (15:2,3)
d. valse nederigheid (15:5)
e. geveinsde vroomheid (15:7)
f. sturen van spionnen naar alle stammen (15:10)
g. uitnodigen van 200 vooraanstaanden uit Jeruzalem
(15:11)
h. uitnodigen van het politieke zwaargewicht Achitofel, de
belangrijkste raadsman van David (15:12; 16:23)!!
3. Davids vlucht
Bij zijn vlucht, die David in allerijl organiseert, wordt hij
begeleid door verschillende groepen getrouwen.
a. Zijn hofhouding en regering (Joab en Abisaï worden
niet genoemd, maar gaan wel mee) 15:14
b. Zijn lijfwacht: de Kreti en de Pleti (1 Samuël 30:14)
15:18
c. De 600 Gatieten onder leiding van Ittaï. Dit is een soort
vreemdelingenlegioen uit Gat, een Filistijnse stad. David
spoort Ittaï aan terug te keren naar Jeruzalem naar de
“koning” (dit is Absalom). David beschouwt het dus al
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als een voldongen feit, dat zijn zoon op zijn troon zit.
Deze verklaart echter plechtig dat hij met zijn mannen
niet van diens zijde zal wijken (15:21).
d. 	 De overpriesters Sadok en Abjatar, met hun zonen, met
al de Levieten, de ark is er ook bij. David beveelt hen
echter terug te keren. Sadok dient (met Abjatar) terug
naar Jeruzalem te gaan omdat hun plaats in de tempel is,
evenals de ark! Hun zonen; Achimaäz en Jonatan kunnen
als spionnen fungeren en David van de ontwikkelingen
in Jeruzalem op de hoogte brengen (15:24-29).
e. 	 Zijn vriend Husaï (15:37) mag eveneens niet mee, maar
dient de rol van het paard van Troje te vervullen.  Zijn
opdracht luidt de raad van Achitofel, een man waarvoor
David doodsbenauwd is (zie 16:23!!) te verijdelen (15:3237).
Die vlucht van David heeft iets tragisch. De man die van
alle kanten was gezegend in het verleden, moet voor zijn
eigen zoon vluchten.  Zijn bijvrouwen laat hij achter om
op het huis te passen, de getrouwen gaan met hem mee.
Hij weet maar al te goed dat zijn terugkeer in Jeruzalem
van God afhangt. De ark - de aanwezigheid Gods - moet in
de stad blijven of hij nu terugkeert of niet. “Breng de ark
Gods weer naar de stad, indien ik genade vind in de ogen
des Heren, dan zal hij mij doen terugkeren en mij haar en
haar plaats doen weerzien. Indien hij echter aldus spreekt:
Ik heb geen welgevallen aan u - hier ben ik, hij doet met
mij zoals goed is in zijn ogen”. (15:25,26).

David ziet dus zeer goed in dat het de vervulling van Natans
profetie is, die hij ondergaat. Gelaten laat hij aan God over
wat er met hem gebeuren zal. Het geheel ervaart hij erg
emotioneel en hij doet boete (15:30).
4. David en zijn zoons
Absalom begeert niet alleen de troon van zijn vader, maar
hij wil hem ook doden!
Geen liefde, geen respect, geen medelijden voor David die
hem intens liefhad (18:5).  Verwaand en trots (18:18) was
Absalom! David heeft het niet getroffen met zijn zoons,
waarschijnlijk had hij dit, net zoals Eli en Samuël aan
zichzelf te danken door hun opvoeding te verwaarlozen
en te toegevend te zijn geweest. Amnon, Absalom en later
ook Adonia sterven door het zwaard vanwege onder andere hun sexuele vergrijpen. Absalom en Adonia plegen
een staatsgreep. De laatste had blijkbaar niet van de eerste
geleerd. Alle drie worden ze door familieleden gedood.
Amnon door Absalom, Absalom, die met zijn hoofd in de
takken was terechtgekomen (echter niet door zijn haar!)
wordt door zijn achterneef Joab, de generaal, afgemaakt en
Adonia in opdracht door zijn broer Salomo. Het zwaard is
niet van Davids huis (familie) geweken sinds zijn vergrijp
aan Uria’s leven en vrouw!
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II. VOORBEREIDING
A. DOEL

D. VERTELLING

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: eer je vader en de koning

1. het verhaal wordt al vertellend tevens
gespeeld. De kleuters en kinderen beleven hoe het volk Israël in twee kampen
werd verdeeld. De uiteindelijke dood van
Absalom wordt niet verteld. “Absalom is
gevangen; zijn leger vlucht weg” en “David
heeft gewonnen”. Het heeft geen zin dit
gedeelte uitgebreid te vertellen; dat maakt
het slechts sensationeler zonder het doel te
begrijpen.
2. het eind van het verhaal laat het verschil zien
de eigenliefde van Absalom, een zoon van
David, en de vriendschap van Mefiboset,
die een vijand van David had kunnen zijn.

B. WERKBOEKJE
1. 	 antwoorden
zo ik kan alles beter dan mijn vader
ma juist, fout, juist
di Absalom is koning te Hebron
wo niet, hij wil niet tegen zijn zoon vechten.
do ezel, rijden, koning
vr 2. stad, koning, beste, verdrietig
2. leertekst
2 Samuël 19:26 - “ik zal met de koning
meegaan”.

E. ADVIEZEN
1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

C. MATERIAAL

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.3.3, 5.3.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.2.1)
2. inleiding
natuurfoto’s
3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: S6, S7, S8, S10, S13, S14,
S15, S16,  T1, T2, T3, T4
figuren: 17, 21, 22, 31, 41, 42, 46, 51, 55,
58, 79, 80, 88, 90, 91, 97, 102, 106a, 119,
154, 171, 180, 180b, 199a, 200, 204, 237
4. bespreking
werkboekje les 3, ingekleurde leertekstcirkel (5.3.1), voor elk kind één (al dan niet
gekleurde) leertekstcirkel (5.3.2)
5. toepassing
oud wit laken, textielstiften  o.i.d.
6. liedboekjes
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert I, nr. 26
Elly en Rikkert III, nr. 16
Sabbatliedjes I, nr. 29
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III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

Lieve Vader in de hemel, sommige kinderen hebben een vader
of een moeder die niet meer bij hen thuis woont. Wilt u voor die
kinderen heel goed zorgen. Het helpt wel als we weten dat u van
hen houdt en dat u altijd vlakbij bent om hen te troosten. We zijn
ook blij dat u de Vader en Moeder wil zijn van alle kinderen,
ook van die kinderen die geen vader of moeder hebben. U bent
echt een hartstikke goede (toffe) God! Amen.
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: de zorg van David voor Mefiboset
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.3.3, 5.3.4 en 5.2.1 (van vorige
les)

- over welke man ging de les van vorige week (5.3.3)?
- van wie was Mefiboset de zoon?
- waarom kon Mefiboset niet voor zich zelf zorgen?
- wat waren David en Jonatan van elkaar?
- wat had David aan Jonatan beloofd?
- wilde David ook voor Mefiboset zorgen?
- waar eten David en Mefiboset op dit plaatje  (5.3.4)?
- mocht Mefiboset vaak in het paleis komen eten?
- wat kreeg Mefiboset allemaal van David?
- van wie was dat allemaal geweest?
- kreeg Mefiboset ook hulp op de boerderij?
- wat vinden jullie, heeft David zich aan zijn belofte gehouden?
- vinden jullie het altijd makkelijk of moeilijk om je aan je
belofte te houden?  
kijk naar de leertekstcirkel (5.2.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“van top tot teen”

liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 16

2. inleiding: welke club kies je?

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
natuurfoto’s
kringgesprek:
- wil die jongen ook bij de ‘blauwe
walvis-club`?
- zou(-den) jij (jullie) bij de natuurclub willen horen?
Het bijbelverhaal gaat over Absalom (een zoon van koning David).
Absalom richt ook een soort club
op, die een rel gaat schoppen. Nu
zijn er twee clubs: die van David;
die de koning eert en die van Absalom die zijn vader en de koning
niet eert.

a. vertelling
“Juf, wij hebben een natuurclub opgericht,” vertelt Betty op
school.
“Zo, wat leuk (tof). En hoe heet jullie club?” vraagt de juf. “Onze
club heet ‘de blauwe walvis’ en we gaan de natuur helpen.” “Wat
een goed plan,” zegt de juf. “Ik denk dat er nogwel meer jongens
en meisjes willen meehelpen.” Veel kinderen knikken ‘ja’, maar
één jongen schudt zijn hoofd. Op het schoolplein zegt die jongen
tegen Freddy: “Wat een stomme club. Jullie gaan zeker visjes
voeren, ha ha! Bah, wat doen jullie rare dingen. Nu, ik weet wel
wat plezierigers. Ik ga lekker lol maken en vechten.  Laatst was
de politie nog boos op ons. Echt spannend!” Martin, Betty en
Karen hebben alles gehoord. “Wat jij doet, is waardeloos,” zegt
Martin tegen de jongen. “Zo is dat,” zegt Betty.  “Ik kies toch
voor ònze club! Leve de club van de blauwe walvis!”
b. liedje
“Here der Heren”
				

liedjesboek
Elly en Rikkert I, nr. 26
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3. bijbelverhaal: Mefiboset blijft trouw aan de koning
a. Absalom
Koning David heeft een heleboel kinderen. Eén van zijn zoons
zal later koning worden. Absalom is ook een zoon van David.
Wat zou Absalom graag koning willen zijn! Daarom gaat Absalom proberen om de vriend te worden van zoveel mogelijk
belangrijke mensen. Ook wil hij aan iedereen laten zien wat
een geweldige knappe man hij is. Vijftig mannen moeten voor
hem uitlopen als hij in zijn wagen met paarden gaat rijden. Ja,
als die Absalom koning zou zijn, dan zou het volk Israël een
mooie knappe koning hebben!

groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
B.I.V. 64a
(S7, S13, S15, 55, 58, 88, 97,
106a, 171, 180, 180b, 199a, 200)

b. David vlucht
Op een dag heeft Absalom genoeg mannen bij elkaar, die hem
wel als koning willen hebben. Gelukkig heeft iemand die plannen
gehoord. Hij gaat vlug naar het paleis en vertelt koning David
alles. Wat moet David nu doen? Als hij in het paleis blijft, zal
Absalom komen met zijn mannen en dan met hem gaan vechten.
Nee! David wil verstandig zijn. Met iedereen, die hem trouw
wil blijven, gaat David weg: hij vlucht.

materiaal:
B.I.V. 63a met 90, 91
(T1, T2, T3, T4, 31, 42, 237)
twee kronen: één voor Absalom
en één voor David
activiteit:
de ene groep kleuters /kinderen
is voor Absalom, de andere voor
David. Laat deze laatste groep
plaatsnemen tegenover de eerste
groep. Kies beide koningen.

c. oneerlijkheid
David heeft nog een paar vrienden in Jeruzalem achtergelaten.
Als Absalom in het paleis komt, doen zij net of ze David in de
steek hebben gelaten. Ze doen alsof ze Absalom willen helpen.
Absalom vertrouwt hen. Hij weet niet, dat zij al zijn plannen
doorvertellen aan David. Zoals Absalom oneerlijk is tegenover
zijn vader en ander mensen, zo zijn er ook weer mensen oneerlijk
tegen hem!

materiaal:
B.I.V. 63a met 21, 51, 58, 91,
zonder 31, 42,
(T1, T2, T3, T4, 21, 51, 58, 91,
237)
activiteit:
laat één of twee kleuters/kinderen
uit de groep van Absalom stiekem
dingen vertellen aan de andere
groep.

d. Absaloms ongeluk
Absalom wil echt koning zijn. Daarom moet koning David worden weggejaagd. Absalom gaat David achterna met een groot
leger. Ook David heeft een leger bij zich. Hij heeft al gehoord,
wat Absalom van plan is.
De twee legers vechten tegen elkaar. Absalom rijdt door een groot
bos met zijn mensen. Opeens blijft hij met zijn hoofd hangen
tussen laaghangende takken. Hij zit vast. Nu is hij gevangen.
Zijn leger vlucht weg. David heeft gewonnen.

materiaal:
B.I.V. 64b
( S6, S7, S8, S10, S15, 46, 80,
154)
activiteit:
laat beide groepen tegenover
elkaar staan. Dan wordt Absalom voor de groep van David
gebracht. Absaloms groep vlucht
(terug naar eigen plaats)

e. David keert terug
David gaat weer terug naar zijn paleis. De mensen die eerst
Absalom hebben nagelopen, komen weer terug naar David.
Langzamerhand wordt het weer rustig in het land. Als David
vlak bij zijn paleis is, komt Mefiboset hem tegemoet op zijn ezel.
Hij heeft al die tijd op hem gewacht. Ook Mefiboset is blij, dat
de koning weer terug is.

materiaal:
B.I.V. 62b met 22, 154 zonder
157, 214, 328
(S7, S14, S16, 17, 21, 22, 41,
51, 55, 79, 88, 90, 102, 119, 154,
204)
activiteit:
laat ‘Absaloms groep’ achter ‘Davids groep’ lopen door het lokaal,
dan weer terug naar de oorspronkelijke plaats
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4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- wie rijdt er in de wagen op dit plaatje (zo)?
aan Kinderen:
- waarom rijdt Absalom elke dag door de stad met zijn helpers?
- wat zegt Absalom?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- waar gaat Absalom naar toe op dit plaatje (ma)?
- wat gaat hij doen in de tempel in Hebron?
aan Kinderen:
- is Absalom oneerlijk?
- wil Absalom tot God bidden?
- wil Absalom koning worden?
aan Kleuters:
- waarom heeft Absalom mannen gestuurd naar alle steden in
het land (di)?
- weet David hier iets van?
aan Kinderen:
- welke boodschap brengen de mannen?
- wat roepen de mensen?
aan Kleuters:
- wat doet David als hij hoort dat Absalom koning is geworden
(wo)?
- gaat iedereen met David mee?
aan Kinderen:
- waarom gaat Mefiboset niet mee?
- vecht David wel of niet tegen Absalom?
- waarom doet hij dat niet?
aan Kleuters:
- achtervolgt Absalom wel zijn eigen vader (do)?
- wat gebeurt er onderweg?
- kan David koning blijven als Absalom dood is?
aan Kinderen:
- gaat David blij of verdrietig naar huis?
- is Mefiboset nog de vriend van David?
- wat zei Mefiboset?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.3.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 2 Samuël 19:26.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- hoe heb je de woordjes bij oefening 1 ingevuld op je werkblad?
- rijdt Absalom door de stad of door de velden?
- voelt hij zich een beetje ziek of koning?
- hoe vindt hij zichzelf?
- is David nu verdrietig of bang?

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.3.1, voorgeknipte
5.3.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.3.1
ophangen, 5.3.2 uitdelen en op
plakken

c. 	 liedje
“Here der Heren”

liedjesboek:
Elly en Rikkert I, nr. 26
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5. toepassing: iemand eren
a. kringgesprek
- hebben jullie wel eens een spandoek gezien?
- wanneer wordt het gebruikt?
- wat willen de mensen zeggen met zo’n spandoek?
- kun je ook leuke dingen zeggen met zo’n spandoek?
- wie zouden jullie willen eren?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
geen

b. activiteit
We gaan vandaag een spandoek maken voor een koning van wie
we allemaal houden. Een koning die goed regeert en die goed
voor ons is. God is de beste koning die er is. Hij is de koning
over alle koningen en alle mensen.
Wat zullen we allemaal op het spandoek schrijven: “leve de
koning”, “ hoera voor de koning”, “leve God, onze koning!”?
We kunnen het spandoek ook versieren met palmtakken sterren, kronen.

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
oud wit laken, textielstiften o.i.d.
activiteit:
spandoek maken. laat elk kind
iets voor z’n rekening nemen

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
Elly en Rikkert I, nr. 26

“Here der Heren”
2. gebed
Grote God, wij willen u eren. Wij zijn blij  dat u van ons houdt.
Dank u dat u ons een vader en een moeder hebt gegeven, die van
ons houden. Dank u ook dat wij een koning (koningin, president)
hebben om voor ons land en voor ons volk te zorgen. Help ons
om heel goed voor onze papa en mama te zorgen en naar hen
te luisteren. Ook willen wij gehoorzaam zijn aan onze koning
(koningin, president) maar nog het meest van al aan u, want u
bent de grootste Koning, Vader en Moeder van alle mensen.
Amen.
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

4.
Salamo wordt
de nieuwe koning
1 KONINGEN 1
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u
zelf erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I),
de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
Lees één of meerdere keren aandachtig dit
bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer
u zelf erdoor te verrijken, zodat u een beter
instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij
de studie van de informatie (I), de voorbereiding (II) en het
programma in de sabbatschool (III).

(dient Adonia hiervoor geprezen of David gelaakt te
worden?) en
b. 	 hij volgde Absalom op in geboorte, daarenboven
c.  	was hij zeer welgevormd van gestalte.
Redenen genoeg om er vanuit te mogen gaan dat de keuze
van koning David op hem zou vallen. Nu zijn vader niet in
actie komt, dan maar zelf de hand aan de ploeg geslagen!
De schrijver van het verhaal laat er van het begin af aan
geen gras over groeien met aan te geven dat er in feite twee
partijen tegenover elkaar staan:
Adonia, Abathar de priester en Joab de generaal, die hun slag
proberen te slaan en Salomo, Natan, de hofprofeet, Zadok
de priester en Benaja, de aanvoerder van het keurkorps die
er buiten worden gehouden (1:7, 8, 10 en 26).
De laatste groep zou naar alle waarschijnlijkheid niet akkoord zijn gegaan (1:8) en vooral Salomo die een potentiële
koningskandidaat was zou er niets voor hebben gevoeld om
zijn halfbroer op de troon te helpen. De andere broers en
halfbroers zagen zich blijkbaar zelf niet in die positie daar
ze Adonia in zijn plan steunden (1: 9). Nadat de schrijver
in scène 1 (1: 1-4) had uiteengezet hoe er zich aan het hof
een probleem voordoet, namelijk besluiteloosheid en hoge
ouderdom van David, maakt scène 2 (1:5-10) duidelijk hoe
er op deze situatie door Adonia en zijn aanhangers wordt
ingespeeld. De lezer vraagt zich niet af wat er gebeuren zal
en hoe er met name door de niet genodigden en eventueel
door David gereageerd zal worden. Scène 3 (1:11-15) geeft
daar uitsluitsel over:
Natan de hofprofeet is de eerste die aan de bel trekt. Zoals
reeds eerder gaat deze man Gods met overleg en bedachtzaamheid te werk.  Blijkbaar heeft hij in de loop der jaren
geleerd, dat koning David niet de man is die men op een
frontale wijze met problemen moet confronteren. Zijn koning is het type dat in de juiste emotionele stemming moet
gebracht worden, wil hij op passende wijze reageren.  Natan

1 Koningen 1 is een lang verhaal, opgebouwd uit een tiental
scènes. De problematiek van de troonsopvolging die zich
eigenlijk al met 1 Samuël 15 had aangekondigd, wordt hier
voortgezet. Dit keer is het Adonia, de oudste, nog in leven
zijnde zoon van David, die een gooi naar het koningschap
probeert te doen. Hij weet zich gesteund door enkelen die
zich door David uitgerangeerd voelen:
1. 	 Joab, de neef van David, die gedurende zeer lange tijd
legeroverste was, maar die na de affaire met Absalom
naar alle waarschijnlijkheid niet meer de vertrouwenspositie bekleedde bij David en de hete adem van Benaja,
de overste van het keurkorps van de koning - de Kreti
en de Pleti - in zijn nek voelde.
2. 	 De priester Adjatar die blijkbaar de rechterhand van
Zadok - de hogerpriester (?) was geweest, maar die nooit
door David op het voorplan is gehaald. Beiden zagen
misschien hun kans schoon om op deze manier hun
positie te verbeteren en aan de zijde van de toekomstige
koning de lakens te gaan uitdelen.  
Dat Adonia deze poging onderneemt, heeft zijn oorzaak in het
feit dat David die, “zeer oud en hoogbejaard” en zelfs ziek
was ( 1 Koningen 1:1,15) geen maatregelen had genomen
met betrekking tot zijn opvolging.
Koning David had dit verwaarloosd, waardoor extra moeilijkheden de kop kwamen opsteken.  Adonia meent het heft
in handen te moeten nemen, want zo redeneert hij:
a.  	zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt
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had dit al eerder gedaan naar aanleiding van de zaak met
Uria (2 Samuël 12) en Joab met de kwestie van Absalom
(2 Samuël 14).  Deze keer schakelt Natan Batseba, de grote
liefde van de koning in. Hoewel David een zoveelste vrouw
ter zijner beschikking heeft - Abisag, de Sunamitische - om
hem in zijn ouderdom te verzorgen (1:2-4, 15), moet Natan
er toch vanuit zijn gegaan, dat Batseba een vooraanstaande
plaats in Davids hart moet hebben behouden. Uit het vervolg
van het verhaal blijkt dat de profeet er niet naast zat met zijn
veronderstelling.  Zijn plan loopt als volgt:
1. 	 Batseba moet David laten beamen dat hij haar gezworen
had, dat Salomo zijn opvolger zou worden (1:13)
2. 	 Daarop zal Natan zelf binnen komen en de woorden
aanvullen (1:14), alsof deze beiden niets met elkaar te
maken hebben.
Bij de uitwerking van het plan dienen een aantal kanttekeningen gemaakt te worden:
a.  	in het hele boek van Samuël (en ook Koningen) is niets
bekend over een eed van David aan Batseba.
b.  	Batseba volbrengt Natans opdracht, maar breidt de rede
uit door aan te geven
1. de koning weet niets van Adonia’s zet
2. informatie over Adonia’s actie
3. Israël verwacht van David een besluit
4. zoniet dan gaat Salomo eraan.
Helemaal niet gek van Batseba! Eerst geeft ze Davids zwakte
- onwetendheid - aan, maar voorziet hem onmiddellijk van
de nodige informatie, zodat hij eventueel meteen een besluit
kan nemen. Daarenboven laat ze duidelijk uitkomen, dat hij,
David, nog steeds degene is die alles voor het zeggen heeft
en dat de toekomst van de troon, het volk, maar ook haar
zelf en haar zoon Salomo in zijn handen ligt.
c. Natan, die na zich te hebben aangemeld en nadat Batseba uit
het vertrek is gegaan, zich nog dieper neerbuigt dan de vrouw
van de koning (1:16, 23), vult haar woorden prachtig aan:

1. 	 David heeft Adonia tot koning aangesteld zonder Nathan
op de hoogte te brengen
2. 	 Zadok, Benaja, Salomo en Natan zijn niet uitgenodigd.
3. Waarom zijn dezen door David niet op de hoogte gebracht?
Meesterlijk!  Ook Natan weet zijn heer de koning te bespelen. Hij stelt de zaken zo voor, dat David ten eerste moet
voorkomen, dat men gaat denken dat hij Adonia zou hebben
aangesteld en ten tweede zal David uiteraard ontkennen dat
hij juist zijn getrouwen er buiten zou hebben gehouden. Aan
hen is hij te veel verschuldigd om hen nu zo’n kwade streek
te leveren. Dat is David zijn eer te na!
Het plan slaagt voortreffelijk!  David neemt onmiddellijk
maatregelen en bewijst daarmee dat hij nog lang niet uitgeteld
is. Binnen de kortst mogelijke tijd is een perfect tegenoffensief georganiseerd. Niets ontbreekt aan het scenario!
1. 	 eed aan Batseba in tegenwoordigheid van Natan (1:2831)
2. 	 instructies aan Zadok, Benaja en Natan.
3. 	 rijden van Salomo op muildier van David.
4. 	 zalving door profeet en priesters.
5. 	 bazuingeschal.
6. 	 acclamatie door het volk van de nieuwe koning.
7. 	 optocht.
8. 	 troonsbestijging.
9. 	 huldiging door hoge functionarissen.
Het plan wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van David
en Adonia, die het bericht van een opgewonden boodschapper
hoort, kan niet anders dan inbinden en vreest voor zijn leven!  
Hij vlucht naar het altaar en houdt er de hoornen van vast,
wat betekent dat hij zich beroept op het asielrecht. Koning
Salomo verleent hem dat recht, maar houdt hem er aan
zich betrouwbaar ten aanzien van zijn koning te gedragen.
David had heel wat ellende kunnen voorkomen, als hij zijn
opvolging had voorbereid.
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II. VOORBEREIDING
A. DOEL

D. VERTELLING

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: God wil dat Salomo koning wordt.

1. Batseba, de moeder van Salomo, moet voor
zijn rechten opkomen. Het is tevens in haar
eigen belang. Niemand weet immers wat
er zal gebeuren als één der andere zonen
van David koning wordt! In die dagen was
men dan niet meer zeker van zijn leven! De
kleuters en kinderen worden in dit verhaal
met diverse namen geconfronteerd; David,
Natan de profeet en Salomo. Daarom is de
naam van Salomo’s moeder weggelaten.

B. WERKBOEKJE
1. 	 antwoorden
zo vergeet, nieuwe, koning
ma fout, juist, fout
di Adonia, koning
wo moge de Here ook met Salomo zijn!
do Salomo wil een wijze koning zijn
vr 1. de profeet Natan
2. David en Salomo
3. Salomo
4. ga naar je huis

E. ADVIEZEN
1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

2. leertekst
1 Koningen 1:37 - “moge de Here met
Salomo zijn!”

C. MATERIAAL

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.4.3, 5.4.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.3.1)
2. inleiding
foto/plaat van allerlei bloemen,   de zee,  
de lucht , een boom.
3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: S6, S7, S8, S10, S13, S15,
T1, T2, T3, T4.
figuren: 12, 18, 20, 21, 31, 32, 40, 42, 51,
53, 55, 58, 88, 89, 96, 97, 106, 106a, 108,
119, 154, 171, 180, 180b, 199a, 200, 237.
4. bespreking
werkboekje les 4, ingekleurde leertekstcirkel (5.4.1), voor elk kind één (al dan niet
gekleurde) leertekstcirkel (5.4.2)
5. toepassing
zoveel mogelijk verkleedkleren zoals een
koningsmantel, een kroon e.d.
6. liedboekjes
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert I, nr. 4, 26
Sabbatliedjes I, nr. 29
					
36

III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

Lieve God, wees goed voor ons en zegen ons vanochtend in de
kindersabbatschool. Toon ons uw wil en help ons aandachtig te
zijn als het bijbelverhaal over Salomo wordt verteld. Wij willen
er veel van leren. In Jezus’ naam vragen wij u dit. Amen.
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: Mefiboset blijft trouw aan de koning
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.4.3, 5.4.4 en 5.3.1 (van vorige
les)

- over welke prins gaat dit plaatje (5.4.3)?
- waarom rijdt Absalom door de stad?
- vindt hij zichzelf beter dan zijn vader?
- wil hij de nieuwe koning worden?
- wat doet David als hij dit hoort?
- waarom vlucht David voor Absalom?
- welke twee mannen zie je op dit plaatje (5.4.4)?
- waar is Absalom gebleven?
- is David weer terug in het paleis?
- waarom is Mefiboset niet met David meegegaan?
- is Mefiboset nog steeds een vriend van David?
kijk naar de leertekstcirkel (5.3.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“Here der Heren”

liedjesboek:
Elly en Rikkert I, nr. 26

2. inleiding: goed nadenken over iets

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
foto/plaat van allerlei bloemen,
de zee, de lucht , een boom.
kringgesprek:
- hebben de kinderen zomaar iets
op de vlag geschilderd?
(goed over nagedacht)
- welke dingen uit de natuur kun
je ook op de vlag schilderen?
Het bijbelverhaal gaat over een
koning in Israël, die ook goed wilde nadenken over alles. Hij wilde
wijs zijn.

a. vertelling
De vier kinderen zijn druk bezig in de schuur. Ze maken een
clubvlag van een groot stuk papier. Eerst verven ze de vlag groen.
“Nu moeten we nog iets erop schilderen,” zegt Betty.  Ze denken
goed na. “Ik ga er een bloem op schilderen,” zegt Karen. “En
ik een walvis,” zegt Freddy. “En ik schilder er een vogel op,”
zegt Betty. En Martin? Die schildert er een boom op. Dan is de
vlag klaar. Het is echt een vlag van de natuur-club geworden.
In optocht lopen de kinderen naar de keuken. “Mama!” roept
Freddy. “Kijk eens naar onze vlag!” Moeder bekijkt de vlag
goed. “Dat ziet er mooi uit,” zegt ze dan. “Die walvis hoort
bij  ...  (eventueel laten bedenken door de kleuters: de zee). De
boom hoort bij ... (het land). De vogel hoort bij  ... (de lucht).
En de bloem? Bloemen horen bij .....  (bijvoorbeeld mensen; of:
de tuin/bos, enz).  Bloemen maken het overal kleurig en mooi.”
“Kinderen, dat is een prachtige vlag. Daar hebben jullie goed
over nagedacht.”
b. liedje
“kom maar gewoon”

liedjesboek
Elly en Rikkert I, nr. 4
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3. bijbelverhaal: Salomo wordt de nieuwe koning
a. Adonia maakt plannen
Koning David zal nu niet meer zolang leven. Wie zal er na
hem koning worden? David heeft een heleboel zonen. Eén van
hen heet Adonia. Hij is heel mooi om te zien. Net als vroeger
Absalom deed, doet nu ook Adonia. Hij laat ook mannen voor
zijn wagen lopen. Ook probeert hij mensen bij elkaar te krijgen,
die hem wel als koning willen.

groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
B.I.V. 64a
(S7, S13, S15, 55, 88, 97, 106a,
171, 180, 180b, 199a, 200)

b. Natan waarschuwt Batsheba
Toch heeft David aan iemand beloofd, dat hij koning zal worden.
Dit is aan Salomo. Ook de profeet Natan weet dat. Hij heeft van
de plannen van Adonia gehoord. Nu waarschuwt hij de moeder
van Salomo. “Ga naar de koning”, zegt hij, “zeg hem, dat hij nu
Salomo tot koning maakt. Anders zal Adonia zichzelf koning
maken!”

materiaal:
B.I.V. 63a met 96, zonder 31
(T1, T2, T3, T4, 42, 96, 237)

c. David wordt gewaarschuwd
De moeder van Salomo doet wat de profeet Natan heeft gezegd.
Ze vertelt David alles over Adonia. Dan komt ook de profeet
Natan binnen en vertelt hetzelfde aan David. Nu moet David
het wel geloven. Adonia zal geen koning worden. David zegt:
“Neem Salomo en maak hem koning!” De mannen die David
helpen, nemen Salomo en laten hem op Davids rijezel rijden.
Nu kan iedereen zien, dat David wil, dat Salomo koning wordt.

materiaal:
B.I.V. 63a met 96,
(T1, T2, T3, T4, 31, 42, 96, 237)

d. Salomo tot koning gemaakt
De mensen zien Salomo rijden. Rondom hem lopen de belangrijke
mannen. Iedereen begint te juichen. Men begint op fluiten te
spelen. De optocht wordt steeds groter. Nu gaat Salomo naar het
paleis. Hij is de koning en gaat op de troon zitten. De mensen
roepen: “Leve koning Salomo!”

materiaal:
B.I.V. 64b met 18, 20, 32, 40, 42,
53, 58, zonder 46 en 80
(S6, S7, S8, S10, S15, 18, 20, 32,
40, 42, 53, 58, 154 )

e. Adonia krijgt een “voorwaardelijke straf”
Alle mannen die bij Adonia zijn, zijn net klaar met eten. Dan
horen ze gejuich en geroep. Ze begrijpen eerst niet wat er aan de
hand is. Als ze horen, dat Salomo koning is geworden, springen
ze op en gaan vlug naar huis. En Adonia? Hij is bang geworden.
Wat zal koning Salomo met hem doen, omdat hij zelf koning
wilde worden? Als Salomo hoort, waar Adonia is, laat hij hem
komen. Zolang Adonia zich rustig gedraagt, hoeft hij niet meer
bang te zijn voor Salomo. Het volk Israël heeft een nieuwe
koning.

materiaal:
B.I.V. 63b zonder 12b
(T1, T2, T3, T4, 12, 21, 42, 51,
88, 89, 97, 106, 106a, 108, 119,
237)
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4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- waarom ligt David in bed op dit plaatje (zo)?
- is hij nu te oud om koning te zijn?
aan Kinderen:
- wat is David vergeten te doen?
- wie weet wel wie de nieuwe koning wordt?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- welke zoon wil op de troon van zijn vader zitten (ma)?
- voor wie geeft hij een groot feest?
- wat roepen de mensen?
- wie zijn er niet op het feest aanwezig?
aan Kinderen:
- is Salomo de nieuwe koning geworden?
- wil Adonia koning worden?
- heeft David Adonia aangewezen?
aan Kleuters:
- welke vrouw zit hier bij David aan zijn bed (di)?
- wat heeft zij gehoord?
aan Kinderen:
- wat zegt de moeder van Salomo tegen David?
- wil God dat Salomo of Adonia koning wordt?
aan Kleuters:
- wie wordt hier tot koning gezalfd (wo)?
- is iedereen nu blij in de stad?
aan Kinderen:
- wat zegt iemand volgens je opdrachtje?
aan Kleuters:
- hoe reageert Adonia als hij het nieuws over Salomo hoort (do)?
- hoe reageren de mensen aan zijn tafel?
aan Kinderen:
- is Salomo ook boos op Adonia?
- wat zegt Salomo tegen Adonia?
- wat wil Salomo graag zijn?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.4.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 1 Koningen 1:37.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op.
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- hoeveel koningen zijn er hier in het lokaal?
- welke tekening heb je boven welk verhaaltje geplakt op je
werkblad?
- wat zijn de juiste antwoorden?

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.4.1, voorgeknipte
5.4.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.4.1
ophangen, 5.4.2 uitdelen en op
plakken

c. 	 liedje
“kom maar gewoon”

liedjesboek:
Elly en Rikkert I, nr. 4
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5. toepassing: doe altijd wat God wil!
a. activiteit
Vandaag spelen we het bijbelverhaal na.
- Adonia die koning wil worden.
- Natan die de moeder van Salomo waarschuwt dat David dit
aan Salomo had beloofd.
- David geeft opdracht Salomo koning te maken.
- Natan zalft Salomo tot koning.
- De feestelijke intocht van Salomo. Iedereen kan nu mee doen.

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
zoveel mogelijk verkleedkleren
zoals een koningsmantel, een
kroon e.d.

b. kringgesprek
- wat vonden jullie van de kroning?
- wat voor werk gaat Salomo nu doen?
- wie heeft zijn belofte toch nog gehouden?
- wie wilde dat Salomo koning werd?
- was dat iets moois wat God wilde?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
geen

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
Elly en Rikkert I, nr. 4

“kom maar gewoon”
2. gebed
Grote God, u heeft ons een koning (koningin, president) gegeven
om ons land en ons volk te besturen. Help ons om voor hem
(haar) respect te tonen. Help ons om het goede te doen wat hij
(of zij) van ons vraagt om te doen. Zegen onze koning (koningin, president) zodat hij (zij) het beste doet voor ons land en
voor alle mensen die in ons land wonen. Wij bidden u ook voor
onze predikant, zodat hij ook dat kan doen wat goed is voor alle
kinderen en grote mensen van onze kerk. Amen.
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

5.
Salomo vraagt
om wijsheid
1 KONINGEN 3, 4
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u zelf
erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I), de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
kenschetsen zijn: een opmerkzaam (luisterend) hart (oor),
onderscheid, (tussen goed en kwaad), inzicht, wijsheid,
verstandig hart.  Men moet niet uit het oog verliezen dat
voor de Israëlieten de zetel van het verstand in het hart ligt.
Men spreekt daarom nooit over het hoofd in verband met
het verstand. De keuze voor het goede en het verwerpen van
het kwade wordt dan ook in het hart genomen.

Hoofdstuk 3 begint met de opmerking dat Salomo met een Egyptische prinses trouwde.  Die
vermelding is belangrijk, omdat men meestal
denkt dat het met Salomo eerst verkeerd ging,
nadat hij met de buitenlandse vrouwen was gehuwd. En dit
zou dan plaats hebben gevonden nadat hij al een poos over
Gods wijsheid had beschikt. Dit gegeven wijst er eigenlijk
op dat Salomo toch de wijsheid van God kreeg ondanks dat
hij al een verkeerde keuze had gemaakt. De wet van Mozes
had duidelijk gemaakt, dat het trouwen van Israëlieten met
vreemde vrouwen niet was toegestaan. De koning zelf hield
zich niet aan die regel, maar de bijbelschrijver schijnt het
hem hier niet kwalijk te nemen. Ook het feit dat hij nog
op de offerhoogten offert, wordt hem niet aangewreven,
belangrijker vindt de schrijver dat Salomo de inzettingen
van God hield (3:3).

In de verzen 16-28 wordt dan een voorbeeld van Salomo’s
wijsheid gegeven. Het verhaal is levendig verteld en getuigt
inderdaad van een scherpzinnig oordeel. Er wordt dan ook
onmiddellijk aan toegevoegd dat het volk meer dan onder
de indruk is van haar koning.
Toen Salomo na de ceremonie te Gibeon weer in Jeruzalem
kwam, betoonde hij gelijk zijn dank aan God door weer te
offeren, maar dit keer in aanwezigheid van de ark van het
verbond.

Het ceremoniëel dat zich afspeelt te Gibeon (3:4), wordt
door de meeste bijbelgeleerden opgevat als de troonbestijgingsceremonie van Salomo. Het aantal brandoffers wijst
ook in die richting (3:4). In die nacht krijgt de koning een
droom, waarin God hem vraagt wat hij voor zich verlangt.
De koning vraagt niets ten bate van zichzelf, maar stelt
het volk op de eerste plaats. Die keuze bevalt God, zodat
Salomo het niet gevraagde er nog eens bovenop krijgt.  
Salomo laat duidelijk aan God uitkomen, dat hij een Heer
en Weldoener is geweest voor zijn vader David, maar zegt
dat hij in principe niet is opgewassen voor het regeren over
Israël.   Salomo gebruikt daar de gebruikelijke oosterse
overdrijving: alsof hij nog een kleine jongen zou zijn, en
alsof Israël een wereldmogendheid zou zijn, terwijl het juist
één van de kleinste landen was in de Oud-oosterse wereld.
In ieder geval viel de keuze van de koning in goede aarde
bij God: “En het was goed in de ogen van de Here”. De
woorden die worden gebruikt om de gevraagde wijsheid te

Hoofdstuk 4 geeft een aantal informatieve gegevens over
de regering van deze belangrijke koning.
De indeling van zijn rijk in 12 districten wordt hier geschetst
en de verschillende verantwoordelijken worden opgesomd.
Het tweede gedeelte van hetzelfde hoofdstuk (21-34) wordt
besteed aan de grootheid van de koning. Ook vers 21 geeft
een oosterse overdrijving. Nooit is het zo geweest dat het
rijk van Salomo zich heeft uitgestrekt tot aan de Rivier (dat
is de Eufraat), noch tot aan de Nijl van Egypte. Maar deze
manier van spreken geeft gewoon aan, dat zijn rijk zeer
uitgestrekt was en het die uitgestrektheid nooit eerder noch
later heeft gehad. In feite ziet de lezer hier de vervulling van
de belofte van God aan Abraham (Genesis 15:18).
Belangrijk is verder dat er onder zijn regering rust en vrede
heerste in Israël (vers 24, 25). De nadruk wordt erop gelegd
dat dit gedurende het hele leven van Salomo het geval was.
42

Maar meer nog: ook de volkeren rondom Israël waren onder
de indruk van de wijsheid van Salomo (vers 32, 34).  De
schrijver kan er maar niet genoeg van krijgen: in vers 29-31
wordt nog eens uiteengezet dat Salomo die wijsheid van

God had gekregen en dat deze de wijsheid van alle grote
der aarde overtrof. Vers 32 en 33 leveren er onder andere
het bewijs van: 3.000 spreuken en 1.005 liederen. Wijsheid
is dan ook het sleutelwoord bij uitstek in dit tekstgedeelte.
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II. VOORBEREIDING
A. DOEL

D. VERTELLING

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: vraag wijsheid aan God

1. in het eerste gedeelte wordt verteld, dat
Salomo God veel offers geeft. Ga daar
zonodig even op in. Vertel, dat je God een
offer geeft als je hem iets van jezelf geeft,
iets wat je niet zomaar zou weggeven.
2. leg eventueel de begrippen: eer, macht en
rijkdom uit, maar doe dat heel eenvoudig.
Eer: als iedereen voor je buigt.
Macht: als je andere mensen kunt laten
doen wat jij wil
Rijkdom: als je veel geld en spullen hebt.
3. het collectebusje kunnen de kleuters en
kinderen later gebruiken voor één of andere
doel, wat samen wordt afgesproken.

B. WERKBOEKJE
1. 	 antwoorden
zo twee goede dingen bedenken als koning
ma verstand
di Heer, mijn God leer mij luisteren
wo hij krijgt een droom, hij krijgt veel geld en
hij zal oud worden.
do geef mij wijsheid en kennis
vr 1. kies;
2. koning, offer, droom, kiezen, kleren,
eten, verstand.

E. ADVIEZEN

2. leertekst
1 Koningen 3:6-9 - “Heer, mijn God leer
mij luisteren.” (G.N.B.)

1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

C. MATERIAAL

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.5.3, 5.5.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.4.1)
2. inleiding
geen
3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: T4
figuren: 41, 55, 63, 76, 79, 88, 97, 106a,
108, 176, 226, 229, 230, 241, 325
gouden kroon, geld, enkele boeken
4. bespreking
werkboekje les 5, ingekleurde leertekstcirkel (5.5.1), voor elk kind één (al dan niet
gekleurde) leertekstcirkel (5.5.2)
5. toepassing
illustratie 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, scharen,
lijm, voor elk kind twee vellen papier,
kleurpotloden, viltstiften.
6. liedboekjes
Bijbelse Liedjes voor Kleuters nr. 14
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert I, nr. 4
Sabbatliedjes I, nr. 29
					
44

III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

Lieve Vader in de hemel, wij zijn naar uw kindersabbatschool
gekomen om veel te leren uit de Bijbel. Dat doen we niet om
heel knap te worden en om heel veel te weten. Nee, wij leren
uit de Bijbel omdat u ons belooft dat we dan heel gelukkig kunnen worden. En dat willen we graag en daarom zijn we hier.
Help ons lieve vader om goed naar de juf(fen) of meester(s) te
luisteren. Amen.
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: Salomo wordt de nieuwe koning
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.5.3, 5.5.4 en 5.4.1 (van vorige
les)

- wie zit hier bij David aan zijn bed (5.5.3)?
- had David al een nieuwe koning aangewezen?
- waarom is de moeder van Salomo zo bezorgd?
- wilde God dat Salomo of Adonia koning zou worden?
- welke zoon van David wordt hier als koning gezalfd (5.5.4)?
- hoe reageert Adonia als hij hoort dat David koning is geworden?
- is Salomo ook boos op Adonia?
- wat voor koning wil Salomo zijn?
kijk naar de leertekstcirkel (5.4.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“kom maar gewoon”

liedjesboek:
Elly en Rikkert I, nr. 4

2. inleiding: dom of wijs?

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
geen
kringgesprek:
- wat denk je, wil Boelie ook bij de
natuurclub horen?
- maken honden en katten altijd
‘ruzie’?
- is Boelie ‘dom’? Waarom niet?
In het bijbelverhaal hoor je over
koning Salomo die niet dom is
maar heel wijs.

a. vertelling
Freddy, Betty, Martin en Karen hebben een natuurclub opgericht.
Vanmiddag heeft  ‘de blauwe walvis’ een vergadering. Freddy
en Betty zitten al te wachten in de schuur.  Opeens klinkt er
geblaf. Freddy gaat kijken. Daar staat Boelie, hun hond. Hij
blaft en hij keft. Dan springt hij tegen de schutting. Bovenop
de schutting zit een kat. “Af, Boelie, af,” roept Freddy. “Je mag
geen katten opjagen. Die doen jou toch ook niets. Kom maar
binnen, domme hond. “Zullen we Boelie ook lid van onze club
maken?’ stelt Betty  voor. Freddy weet iets leuks. Hij knipt een
lange strook papier. Die strook papier verft hij groen. Nu krijgt
Boelie een nieuwe, groene halsband om.  Ha, daar wordt op de
schuurdeur geklopt. “Binnen,” roept Betty. Daar komen Karen
en Martin binnen. “We hebben er een nieuw clublid bij,” zegt
Betty geheimzinnig. “Wie dan ...?” roepen Karen en Martin heel
verbaasd. “Woef!”zegt Boelie onder de tafel. “Dit  domme hondje
mag alleen bij onze club als hij niet  meer de katten wegjaagt,”
zegt Freddy. Opeens vliegt Boelie naar buiten.  Want daar in
de tuin ziet hij  zijn grote vijand ..., de kat van de buren! En op
het tuinpad ligt de groene halsband!
b. liedje
“Salomo”
				

liedjesboek
Bijbelse Liedjes voor kleuters nr.
14
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3. bijbelverhaal: Salomo vraagt wijsheid aan God
a. Salomo volgt de Here God
Salomo is nu koning. Hij is zijn vader David en de Here God
daar erg dankbaar voor. Hij wil koning zijn, zoals David hem
zegt. Hij wil dat ook laten zien aan God en daarom geeft hij
God een heleboel offers.

groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
geen

b. Salomo krijgt een droom
Op een dag gaat Salomo op reis. Hij gaat van Jeruzalem naar
Gibeon. In Gibeon staat een tempel. Daar geeft Salomo weer
offers aan de Here God. ‘s Nachts blijft hij in de tempel van
Gibeon slapen. Dan krijgt hij een droom. In de droom spreekt
God tot hem. Hij vraagt aan Salomo: “wat zal ik je geven?”

materiaal:
B.I.V. 65a
(76, 176, 226, 229, 230, 241, 325)
gouden kroon, geld
activiteit:
kleuters/kinderen gaan naar de
materialen.
Leid(st)er leidt kringgesprek:
- wat zie je hier?
- wat betekent dat, denk je? (eer,
macht, rijkdom)
- wat denk je dat Salomo zal kiezen?
- is er nog iets anders dat hij kan
kiezen, wat hier niet op tafel ligt?

c. Salomo doet een goede keuze
Nu krijgt Salomo de kans om iets te wensen! Zal hij vragen of
hij de machtigste koning mag zijn? Of zal hij al het geld van
de wereld vragen? Of misschien een gouden paleis met een
heleboel dienaren?
Toch kiest Salomo dat niet. Hij wil graag een goede koning
zijn, een koning die goed is voor zijn volk. Een koning die weet
wat goed is en wat slecht is. Een koning die goede beslissingen
neemt. Dat vraagt Salomo aan de Here God.
De Here God zegt tegen Salomo: “Dat is een heel goede keus.
Jij wilt echt een koning zijn. Daarom zal ik je verstand geven,
zodat je wijs zult zijn en veel dingen zult weten!”

materiaal:
B.I.V. 65a
(76, 176, 226, 229, 230, 241, 325)
gouden kroon, geld, enkele boeken
activiteit:
Leid(st)er plaatst boeken op de
tafel en leidt kort gesprek:
- is het belangrijk voor een koning
om veel verstand te hebben?
- hoe kun je meer leren?
- wat heb je daarbij nodig? (boeken)
- vind je dat Salomo een goede
keus heeft gemaakt?

d. wijsheid, eer, rijkdom, macht ...
De Here God geeft Salomo niet alleen wijsheid en verstand,
maar ook de andere dingen zal hij krijgen. Hij zal een grote
belangrijke koning worden. Ook zal hij veel geld hebben. Andere
volken zulen kijken naar Israëls koning Salomo en willen dat
zij zo’n koning hadden!

materiaal:
B.I.V. 65b, zonder 132, 211, 266
(T4, 41, 55, 63, 79, 88, 97, 106a,
108)
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4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- waarom brengt Salomo hier een offer (zo)?
- wil Salomo een goede koning zijn?
aan Kinderen:
- wil Salomo net zoals zijn vader zijn?
- als jij koning of koningin zou zijn, welke twee goede dingen
zou jij dan voor de mensen bedenken?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- waar droomt Salomo ‘s nachts over (ma)?
- wat vraagt God aan Salomo?
aan Kinderen:
- wil hij een troon van goud?
- wil hij een groot paleis?
- wil hij mooie kleren?
- wat vraagt Salomo wel aan God?
aan Kleuters:
- vindt God het verstandig waar Salomo om vraagt (di)?
- denkt Salomo het eerst aan zich zelf of aan het volk?
aan Kinderen:
- wil Salomo goed voor zijn volk zorgen?
- wat vraagt Salomo aan God?
aan Kleuters:
- krijgt Salomo veel wijsheid van God (wo)?
- moet Salomo net zoals zijn vader precies doen wat God zegt?
aan Kinderen:
- welke verrassing krijgt Salomo?
- zal God koning Salomo helpen?
aan Kleuters:
- wil koning Salomo alles goed doen (do)?
- wordt Salomo de wijste koning die er is?
aan Kinderen:
- welke woorden heb je in de vakjes gevonden?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.5.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 1 Koningen 3:6-9.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- welk woord heb je gevonden op je werkblad?
- hoe heb je de zinnetjes verder ingevuld bij oefening 2?

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.5.1, voorgeknipte
5.5.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.5.1
ophangen, 5.5.2 uitdelen en op
plakken

c. 	 liedje
“Salomo”

liedjesboek:
Bijbelse Liedjes voor kleuters nr.
14
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5. toepassing: hoe weet je dat je de juiste dingen vraagt?
a. activiteit
Jullie krijgen een aantal plaatjes van mij die je moet verdelen
en op de twee lege vellen moet plakken. Eén vel gebruik je om
alle dingen te plakken die jij wel graag zou vragen. Het andere
vel gebruik je om de dingen te plakken die je liever niet vraagt.
Geef de plaatjes zonder uitleg wat er op staat aan de kinderen.
Alle kinderen moeten zelf een keus kunnen maken. Spreek een
bepaalde tijd met de kleuters en kinderen af, hoelang ze hieraan
kunnen werken. Als ze eerder klaar zijn kunnen ze de plaatjes
alvast inkleuren.
Laat de kinderen hun werkjes in het midden leggen, zodat iedereen
kan zien wat de ander heeft opgeplakt. Maak bijvoorbeeld twee
rijtjes of een scheiding. Eén kant de dingen die ze graag willen
hebben en de andere kant de dingen die ze liever niet hebben.
b. kringgesprek
- laat verschillende kinderen vertellen waarom ze bepaalde
dingen graag willen hebben?
- laat ook verschillende kinderen zeggen waarom ze bepaalde
dingen niet willen hebben?
- wie wil .... graag hebben?
- wie heeft dat nog meer gedaan?
- wie heeft het juist op het ander blad geplakt? waarom?
- waarom willen jullie .... niet hebben?
Afsluiting:
Je ziet dat het best moeilijk is om goede keuzes te maken en dat
het voor iedereen weer anders kan uitkomen.
- hoe maakt Salomo eigenlijk zijn keuzes?
- is het moeilijker of makkerlijker als je samen met God je
keuze maakt?
- doen jullie dat ook?

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
illustratie 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8,
scharen, lijm, voor elk kind twee
vellen papier, kleurpotloden, viltstiften.

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
de beplakte stukken papier van
de kinderen
TIP:
Probeer zo’n sfeer te creëren
waarbij het niet gaat om goed of
fout, maar waarom iemand juist
een andere keus heeft gemaakt.

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
Bijbelse Liedjes voor kleuters nr.
14

“Salomo”
2. gebed
Leer ons goede God om u te eren, want dat verdient u. Leer ons
te geven zonder iets terug te vragen. Leer ons te vechten zonder
anderen pijn te doen. Leer ons hard te werken zonder lui te willen zijn. Leer ons dat we ook wel eens iets voor niets kunnen
doen. Leer ons uw wil te doen en ons daarvoor de wijsheid die
we nodig hebben. Amen.
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

6.
Salomo bouwt
een huis voor God
1 KONINGEN 5,6,7,8
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u
zelf erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I),
de voorbereiding (II) en het programma (III) in de sabbatschool.

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
m. lang, 10 m. breed en 15 m. hoog geweest. De hal bevatte
dezelfde breedte, maar was 5 m. hoger. Om het binnenste
bouwwerk was nog een zijdelings gebouw opgetrokken dat
7,5 m. hoog was. Voor verdere details raadplege men een
encyclopedie. De bouw van de tempel moet in 969 voor de
jaartelling begonnen zijn en heeft in totaal 7 jaar geduurd.
Toen Salomo nog volop bezig was, kwam het woord van
de Heer tot hem (er wordt niet bijgezegd hoe). God belooft
hem daar stellig in het huis te zullen komen wonen en het
volk niet te verlaten op een niet mis te verstane voorwaarde:
“Indien gij in
mijn INZETTINGEN wandelt
mijn VERORDENINGEN doet
en al mijn GEBODEN in acht neemt
door daar naar te wandelen.”

1. de bouw van de tempel
Salomo komt toe, aan iets waarin zijn vader
niet is geslaagd (God had het hem trouwens
verboden). Salomo laat een huis voor de
NAAM DES HEREN maken. Het is niet de bedoeling dat
God er zelf in zal wonen, maar zijn naam.  Gods tempel
is in de hemel, maar op aarde wil hij ook onder zijn volk
leven. Dat doet hij dan door zijn NAAM er tegenwoordig
te laten zijn. De naam van iemand is zo onlosmakelijk met
hem verbonden, dat op die manier God toch aanwezig is,
in de voor hem gebouwde tempel. Dit bouwen van een huis
voor de Naam van God is een zeer centraal gegeven in de
nu volgende tekst (5:3, 5, 6).  
De relatie tussen David en Hiram van Tyrus is steeds goed
geweest. Daarom zendt deze koning zijn gelukwensen
naar de opvolger van Israëls koning. Salomo bouwt op die
vriendschap voort en sluit een verbond (5:12). Het gevolg
is vrede en een handelsovereenkomst tussen beide volkeren.   Salomo bestelt ceder- en cypressenhout tegen tarwe
en olijven voor Hiram. Met dit gewenste hout kan Salomo
aan de slag voor het huis van God en zijn eigen paleis. Dat
hierbij een “leger” arbeiders aan te pas moet komen, ligt
voor de hand. Let vooral op de zeer grote getallen. Dit alles
betekende werk en brood op de tafel voor vele Israëlieten.
De plannen en voorbereidsmaatregelen worden door de
schrijver van het verhaal geïnterpreteerd als het gevolg van
de door God gekregen wijsheid.
Toen hij over het nodige materiaal beschikte, ging hij aan
de slag. Het gebouw werd in steen opgetrokken, daarna
werd het met hout bekleed, waarna het met goud overtrokken werd. Op beide materialen wordt in hoofdstuk 6 veel
nadruk gelegd. De tempel moet een enorm indrukwekkend
bouwwerk zijn geweest.  In bijgevoegd schema kan men enig
idee krijgen van hoe de plannen er ongeveer moeten hebben
uitgezien. De maten aan de binnenkant zijn waarschijnlijk 30

In het begin van het zevende hoofdstuk staat de beschrijving van het paleis van de koning.  Hierover bouwde hij
13 jaar. Er moet bij worden gezegd dat het paleis niet uit
één enkel bouwwerk bestond, maar over een complex van
gebouwen en zalen. Snel wordt er weer overgestapt op de
tempelvoorziening. De rest van het hoofdstuk wordt dan
ook gewijd aan de vervaardiging van de voorwerpen van
de tempel. Salomo heeft daarvoor een koperslager uit Tyrus laten komen, een zekere Hiram en naamgenoot van de
koning van die stad. Dit is een vakman die aan de hand van
het materiaal, hem door de koning geleverd, twee zuilen,
onderstellen, bekkens, potten, allerlei beeldhouwwerk en
andere voorwerpen maakt.
2. de inwijding van de tempel
In hoofdstuk 8 staat de tempelinwijding.  Deze is nu helemaal klaar en ingericht. Het feest kan beginnen!  Het is
een bijzonder lange tekst en daarom geven we hem in het
kort weer:
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1 - 11

De ark wordt door de priesters naar de tempel
gebracht.  Alle vooraanstaanden in Israël vergezellen Salomo bij die tocht. De priesters zetten
de ark uiteindelijk in het heilige der heiligen.
12 - 13   	 De priesters treden uit de tempel, waarop een
wolk de tempel vervulde, zodat deze niet in staat
zijn om hun dienst te vervullen.  Die wolk duidt
op de tegenwoordigheid van de heerlijkheid van
God.
14 - 21  	 Salomo spreekt een inwijdingstoespraak uit. God
wordt uitgenodigd eeuwig in de tempel te wonen
in de donkerheid (afgezonderd van het oog van
de mens). God wordt geprezen voor de verwerkelijking van de bouw van de tempel.  Het is de
plaats waarin het verbond van God kan blijven.
22 - 53  	 Het gebed van de voor het altaar geknielde Salomo. Hierin worden verschillende belangrijke
dingen gezegd:

54 - 61
62 - 66
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1.  	 Er is geen God als Gij.
2.  	 Houdt u aan uw belofte aan David dat er
steeds één van zijn zonen op de troon van
Israël zal zitten.
3.  	 De tempel is te klein voor U, maar uw naam
zal erin wonen. Wanneer men naar de tempel
komt om er tot U te bidden, HOOR DAN DIT
GEBED en vergeef. Dit “Hoor Gij dan in de
hemel” is het tienvoudig refrein en daarmee
de kern van Salomo’s verzoek aan God om
in te grijpen als het volk om welke reden dan
ook, in moeilijkheden zit en om hulp roept.
De zegenspreuk die Salomo nu staande over de
vergaarde gemeente uitspreekt.
De dienst wordt afgesloten met offers en het
vieren van het Loofhuttenfeest.

II. VOORBEREIDING
A. DOEL

6. liedboekjes
Bijbelse Liedjes voor Kleuters nr. 14
Elly en Rikkert III, nr. 14
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Sabbatliedjes I, nr. 29

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: God is bij jou

B. WERKBOEKJE

					

D. VERTELLING

1. 	 antwoorden
zo een huis te bouwen,
ma tempel, bouwplan, bouwen
di stenen, planken
wo mooi, twee, heilige der heiligen
do ik heb een huis voor u gebouwd
vr 1. vijf verschillen:
* stenen rechts
* edelstenen kroon
* gebouwen achter linker man
* doek schouder rechter man
* pilaar tempel kaart rechts onder
2. groen = een paleis, een tent, bouwen,
een plan, stenen, twee kamer, de ark.
rood= een huis, een kerk, kopen, een voorbeeld, goud, drie kamers, een tafel.

1. het bouwen van de tempel is heel aanschouwelijk gemaakt voor de kleuters en
kinderen door het te vergelijken met het
bouwen van een huis in onze tijd. Haalt
u eventueel een boekje uit de bibliotheek
(van Richard Scarry) over dit onderwerp.
2. het maken van een bouwplan houdt in
dit geval in, dat er samen wordt beslist,
hoe het huis eruit zal zien. Bedenk hoe
de mogelijkheden met uw materiaal zijn,
zodat het gebouwde huis ook inderdaad
overeenkomt met het bouwplan!

E. ADVIEZEN

2. leertekst
1 Koningen 8:20 - “ik heb dit huis voor de
Here gebouwd”.

1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

C. MATERIAAL

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.6.3, 5.6.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.5.1)
2. inleiding
een cake (in plakjes/stukjes) gesneden
3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: ...................
figuren: ...........................
bambino, lego, blokken, e.d. (tentje van
oude lappen)
papier, potlood, klei of karton
4. bespreking
werkboekje les 6, ingekleurde leertekstcirkel (5.6.1), voor elk kind één (al dan niet
gekleurde) leertekstcirkel (5.6.2)
5. toepassing
voor elk kind een afbeelding van een kerk
of gebedsplaats, papier, kleurtjes, stiften,
lijm.
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III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

Grote God, wij zijn hier vanmorgen in de kerk, waar we met
u willen praten, naar u willen luisteren, voor u willen zingen.
U bent natuurlijk ook bij ons als we thuis zijn of onderweg,
op school of op onze club. Maar hier in deze kerk zijn we met
zijn allen speciaal voor u. We zijn blij dat u ook van de partij
bent. Help ons dat we het samen fijn hebben met elkaar in de
kindersabbatschool en in de grote zaal van de kerk straks. Dat
vragen we in de naam van Jezus. Amen!
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: Salomo vraagt om wijsheid
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.6.3, 5.6.4 en 5.5.1 (van vorige
les)

- waarom brengt Salomo een offer op dit plaatje (5.6.3)?
- wil hij een goede koning worden?
- denkt hij eerst aan zichzelf of aan het volk?
- waarover droomt Salomo op dit plaatje (5.6.4)?
- wat zegt God tegen hem?
- kiest Salomo voor veel geld?
- kiest Salomo voor mooie kleren?
- wat vraagt Salomo wel aan God?
- wat krijgt Salomo van God?
- waarom krijgt Salomo nu alles?
kijk naar de leertekstcirkel (5.5.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“Salomo”

liedjesboek:
Bijbelse liedjes voor kleuters nr.
14

2. inleiding: een mooi clubhuis

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
een cake (in plakjes/stukjes) gesneden
kringgesprek:
- hoe wordt van de schuur een
mooi clubhuis gemaakt?
- zouden jullie ook wel zo’n leuk
clubhuis willen hebben?
In het bijbelverhaal hoor je dat
de tempel voor de Here God heel
mooi wordt gemaakt.

a. vertelling
Betty en Karen plakken hun clubvlag op de schuurdeur. Vandaag
komt er bezoek bij natuurclub ‘de blauwe walvis’. Freddy ruimt
de schuur op. Martin veegt het tuinpad. De moeder van Freddy
en Betty heeft een gordijn opgehangen in de schuur. Nu is alle
rommel  in de schuur achter het gordijn verstopt. Vader heeft er
een oude bank neergezet, een knutseltafel en een paar krukjes
om op te zitten. “Mogen we al op bezoek komen?” roept moeder.
“Joehoe,” roepen de vier kinderen. En dan komen de bezoekers
eraan: mama voorop, met lekkere cake. Kleine Robert loopt
tussen vader en opa in. En Boelie rent keffend om hen heen.
“Hiep hiep hoera voor de natuurclub!” roepen de bezoekers.
En dan ... krijgt iedereen een dikke plak cake en een groot glas
limonade. “Wat is jullie clubhuis mooi,” zegt opa. “Kan ik ook
bij de natuurclub komen?” “Alleen als je geen katten wegjaagt,
opa!” roept Freddy. “Nu, daar moet ik eerst eens over nadenken,”
lacht opa.
b. liedje
“tjongejongejonge”
				

liedjesboek
Elly en Rikkert III, nr. 14
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3. bijbelverhaal: de bouw van de tempel door Salomo
a. Salomo gaat het huis voor de Here bouwen
Koning Salomo woont in een paleis. De ark van God, die kist,
die lang geleden door Mozes is gemaakt, staat nog steeds in een
tent. Zo woont God niet in een paleis, maar in een tent! Dat wil
Salomo nu veranderen. Salomo wil een mooi huis voor de Here
God maken. Daar moet ook de ark in staan.
b. het materiaal wordt bij elkaar gebracht
Salomo gaat een plan maken. Hoe moet dat huis van God, de
tempel, eruit zien? Natuurlijk doet Salomo dat niet in z’n eentje.
Er zijn een heleboel mensen, die hem daarbij helpen. Er wordt
een tekening gemaakt. Zo wil Salomo dat de tempel wordt!

c. de bouw
Nu kan het bouwen beginnen, maar eerst moet er materiaal
komen. Er moet hout komen, stenen en mannen die komen
timmeren en zagen. En er moeten mannen komen die kunnen
bouwen.
De grote blokken steen worden precies uitgezaagd bij de steengroeve. Daarna worden de blokken naar de plaats gebracht waar
de tempel wordt gebouwd. Als alles er is, begint het bouwen.

groeps- en werkvorm:
alle kleuters en kinderen zitten in
een kring op de grond tijdens het
hele verhaal rondom het materiaal.
leid(st)er vertelt
materiaal:
bambino, lego, blokken, e.d. (tentje van oude lappen)
materiaal:
papier, potlood
activiteit:
met elkaar maken de kleuters en
kinderen een “bouwplan”, leid(st)
er of kinderen tekenen dit op het
papier. (eenvoudige plattegrond).
materiaal:
bambino, lego, blokken, e.d. (tentje van oude lappen)
activiteit:
stenen e.d. worden naar het midden (‘de bouwplaats’) gebracht.
Het bouwen kan beginnen

d. de afwerking
Eindelijk staat de tempel.  Hij is helemaal van steen. Salomo wil,
dat hij veel mooier wordt. De hele buitenkant wordt betimmerd
met mooi hout. Dan wordt de binnenkant van de tempel mooi
betimmerd. Er wordt een aparte grote kamer gemaakt. Daar
komt de ark. Salomo laat overal goud overheen aanbrengen.
Het huis van God schittert helemaal!

materiaal:
gebouwd huis (zonder dak)
activiteit:
leid(st)er laat kleuters en kinderen
zien aan de hand van het gemaakte huis, welke werkzaamheden Salomo eraan liet verrichten.
Kleuters en kinderen maken een
tussenmuur met opening.

e. de inrichting en inwijding
Nu moeten er nog spullen in. Er worden tafels gemaakt en
kandelaars. Er komen lampen, schalen en nog veel meer. Als
alles klaar is, dan mag iedereen komen. De ark wordt uit de tent
gehaald en de priesters brengen hem in de nieuwe tempel. Dan
is het huis van God klaar. Hier kan iedereen God aanbidden en
hem danken.

groeps- en werkvorm:
alle kleuters en kinderen zitten
aan tafel en luisteren
materiaal:
klei of karton
activiteit:
kleuters en kinderen maken elk
iets voor de inrichting van de tempel zoals schaal, tafel, kandelaar.
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4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- waar denkt Salomo op dit plaatje aan (zo)?
- woont Salomo zelf in een mooi paleis?
aan Kinderen:
- wil Salomo dat de ark in een tent staat?
- wat voor plan bedenkt hij?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- wat zie je op dit plaatje (ma)?
- waarom moet je eerst een tekening maken als je wilt gaan
bouwen?
aan Kinderen:
- wat wil Salomo voor God bouwen?
- wat maakt hij eerst?
- wat kan hij gaan doen als het bouwplan af is?
aan Kleuters:
- zijn er genoeg mensen die Salomo willen helpen (di)?
- vinden de mensen het fijn om voor God te werken?
aan Kinderen:
- wat wordt er van rotsblokken gemaakt?
- en wat van boomstammen?
aan Kleuters:
- wat doen de mannen op dit plaatje (wo)?
- wat maken de mannen van de stenen?
- wat doen de mannen met de planken?
- waarmee worden de planken bekleed?
aan Kinderen:
- wordt de tempel mooi of lelijk?
- hoeveel kamers heeft de tempel?
- hoe heet de kamer voor God?
aan Kleuters:
- wat laat Salomo allemaal voor de tempel maken (do)?
- wie dragen de ark naar binnen?
aan Kinderen:
- hoe laat God zien dat deze tempel van hem is?
- wat is er zo bijzonder aan deze tempel?
- wat zegt Salomo tegen het volk als de tempel klaar is?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.6.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 1 Koningen 8:20.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- welke vijf verschillen heb je gevonden op je werkblad?
- wat zijn de goede woorden bij oefening 2?

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.6.1, voorgeknipte
5.6.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.6.1
ophangen, 5.6.2 uitdelen en op
plakken

c. 	 liedje
“tjongejongejonge”

liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 14
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5. toepassing: een huis voor God bouwen
a. activiteit
We maken vandaag een collage. Geef elk kind een afbeelding
van een kerkgebouw of gebedsplaats. Laat die inkleuren en
plak haar op een groot vel. Bedenk samen met de kleuters en
kinderen een opschrift voor hun collage. In plaats van bestaande
afbeeldingen kunnen de kleuters en kinderen ook hun eigen
kerkje tekenen.

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
voor elk kind een afbeelding van
een kerk of gebedsplaats, papier,
kleurtjes, stiften, lijm.

b. kringgesprek
- laat elk kind iets vertellen over zijn tekening (of afbeelding)
- denk je dat de Here alleen jouw kerkje uitkiest om in te wonen?
- zou hij ook willen wonen in het kerkje van een ander kind?
- kan hij tegelijk wonen in jouw kerkje en dat van je vriendje?
- is God alleen in de kerk of is God altijd bij ons?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
gemaakte collages

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 14

“tjongejongejonge”
2. gebed
God wees in ons hoofd, en in ons denken. God wees in onze
ogen, in ons zien. God wees in onze mond, en in ons praten.
God wees in ons hart, en in ons voelen. God wees met ons, ons
hele leven lang. Laat ons nooit alleen. Amen.
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

7.
Salomo krijgt bezoek
1 KONINGEN 10:1-13
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u zelf
erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I), de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
Het verhaal over het bezoek van de koningin van
Sheba is kort. De inhoud ervan heeft de bedoeling
Salomo’s wijsheid en rijkdom ten volle aan te
tonen. De koningin is dan ook zeer diep onder
de indruk van zijn wijsheid (een sleutelwoord in deze tekst).
Vers 9 vertelt dat zij buiten zichzelf was, wat letterlijk wil
zeggen, dat ze zonder adem was (dus haar adem inhield).
Maar niet alleen het gemak waarmee Salomo haar raadselen
(typische oosterse bezigheid in hofkringen) oploste, maar
ook zijn rijkdom ontgaan haar niet. Zelf heeft ze heel wat
geschenken meegebracht, maar ze gaat met heel wat meer
naar huis terug (9:12; 1 Koningen 10:13). De inwoners van
Sheba heetten de Sabeeërs (Job 1:15; Jesaja 45:14). De ligging van het land wordt meestal gezocht in het zuid-oosten
van Midian, maar ook aan het zuid-westen van Arabië wordt
wel eens gedacht.
Dat de roem van Salomo over de toenmalige wereld was
verspreid zal beslist niet overdreven zijn. Of haar bezoek
slechts die wijsheid of ook andere doeleinden op het oog
had, is moeilijk te zeggen. Ze gaat er in ieder geval rijker

vandaan dan ze er is gekomen.
Een interessant gegeven is dit kort verhaal is haar lofprijzing
(10: 8).
Centraal staat daarin de God van Salomo (3x “uw God”).  
Deze is te prijzen omdat
1.  	hij Salomo op zijn troon (die van de Heer) heeft gezet.
2.  	hij Israël lief heeft en het in stand houdt
3.  	hij Salomo de opdracht heeft gegeven recht en gerechtigheid (in zijn plaats) uit te oefenen.
Hieruit blijkt duidelijk dat wat Salomo heeft bereikt dank zij
de Heer en terwille van Israël is gebeurd. Dit is meteen een
stuk theologie van de oud-testamentische bijbelschrijvers,
namelijk dat eigenlijk God koning is over Israël, maar dat
hij zijn plaats heeft afgestaan aan de Israëlietische koning.
Deze moet dan in zijn plaats regeren en precies dat recht
en die gerechtigheid toepassen die hijzelf zou uitoefenen.
Het verhaal biedt veel aandacht aan de rijkdom van Salomo.
Zijn rijkdom is in verhouding even groot als zijn wijsheid.
Wijsheid en welvaart gaan hand in hand.
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II. VOORBEREIDING
A. DOEL

D. VERTELLING

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: wees dankbaar voor al het goede
dat je hebt

1. bij het lied van de tempel aan het eind van
het verhaal, kan eventueel worden gebruik
gemaakt van verkleedkleren om koning en
koningin uit te beelden.

B. WERKBOEKJE

E. ADVIEZEN

1. 	 antwoorden
zo wijs, veel, iedereen
ma goed= specerijen, goud, edelgesteente,
di goed = altijd
wo koning, volk
do dank aan de Heer uw God
vr 1. ze vindt Salomo heel wijs
2. de koningin van Seba komt op bezoek
3. het mooiste kado is geloof in God

1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

2. leertekst
1 Koningen 10:9 - “dank aan de Heer, uw
God”

C. MATERIAAL

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.7.3, 5.7.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.6.1)
2. inleiding
platen van gezond eten, vruchten kleding,
een dokter, enz.
3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: T1, T2, T3, T4
figuren: 42, 96, 237.
4. bespreking
werkboekje les 7, ingekleurde leertekstcirkel (5.7.1), voor elk kind één (al dan niet
gekleurde) leertekstcirkel (5.7.2)
5. toepassing
illustratie 5.7.5, kleurpotloden, viltstiften,
gekleurd karton, schilderijhangertjes en
lijm
6. liedboekjes
Alles Wordt Nieuw IV, nr. 8
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert III, nr. 14
Sabbatliedjes I, nr. 29
Zing 19
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III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

Lieve God, zegen allen die we liefhebben. Lieve God, zegen
allen die mij liefhebben. Wij danken u dat u van ons allemaal
houdt. U bent onze Vader en wij zijn uw kinderen. Dank u voor
het grote gezin van uw kerk hier en van de grote familie van uw
kerk in de hele wereld. Dank u voor onze broertjes en zusjes bij
ons thuis, bij ons in de kerk en in de kerk over de hele wereld.
Amen!
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: de bouw van de tempel door Salomo
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.7.3, 5.7.4 en 5.6.1 (van vorige
les)

- waar is Salomo op dit plaatje (5.7.3)?
- woont hij in een mooi paleis?
- waar staat de ark van God?
- wat voor plannetje bedenkt Salomo?
- waarom maakt Salomo eerst een tekening?
- vinden de mensen het fijn om voor God te werken?
- is de tempel mooi geworden volgens dit plaatje (5.7.4)?
- waar zijn de planken mee bekleed?
- hoeveel kamers heeft de tempel?
- welke kamer is van God?
- wat is er zo bijzonder aan deze tempel?
kijk naar de leertekstcirkel (5.6.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“tjongejongejonge”

liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 14

2. inleiding: wees God dankbaar voor al het goede dat je hebt

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
platen van gezond eten, vruchten,
kleding, een dokter, enz.
kringgesprek:
- wanneer voel je je rijk?
In het bijbelverhaal hoor je over
koning Salomo die heel wijs en
heel rijk was.

a. vertelling
“Zijn wij arm of rijk mama?” vraagt Freddy.   “Wij zijn niet
arm en niet rijk,” antwoordt moeder. Dat begrijpt Freddy niet.
Zijn ze iets er tussenin? “Hoe zit dat dan?” wil Freddy weten.
“We hebben het goed,” legt moeder uit. “Iedere dag hebben
we genoeg te eten.  We kunnen kleren en schoenen kopen. We
hebben een fijn bed om in te slapen. Uit de kraan komt schoon
water. En als we ziek zijn, kunnen we naar de dokter. Als we
kiespijn hebben, gaan we naar de tandarts.  We kunnen gaan
wandelen in het bos en op het strand. Jullie hebben vriendjes
en vriendinnetjes. We zijn niet ziek maar gezond ...” “Ja, ja, ik
snap het al,” knikt Freddy. “Weet je wat ik denk, mam? Ik denk
dat we best wel rijk zijn.” “Dat denk ik eigenlijk ook wel, Fred,”
zegt moeder.
b. liedje
“de koningin van Sheba”

liedjesboek
Alles Wordt Nieuw IV, nr. 8
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3. bijbelverhaal: het bezoek van de koningin van Sheba
a. Salomo’s bekendheid
Salomo maakt niet de tempel, maar hij laat ook nog veel meer
gebouwen maken. De steden worden sterk gemaakt. Al gauw
moet Salomo ook aan de mensen raad geven. De mensen merken,
dat hun koning erg verstandig is en ook de mensen uit andere
landen horen over de wijze dingen die Salomo heeft gezegd!
b. de koningin van Sheba
In een ver land hoort de koningin van dat land over de wijsheid
van Salomo. Ze wordt nieuwsgierig. Ook hoort ze, dat Salomo
prachtige gebouwen heeft laten maken. Er is een gouden tempel,
zeggen ze. Nu wil de koningin zelf eens een kijkje gaan nemen.
Met een heleboel knechten en kamelen vol geschenken gaat ze
op weg naar Jeruzalem, de stad waar Salomo woont.
c. de koningin bij Salomo
Na een lange reis komt de koningin van Sheba bij Salomo in
Jeruzalem. Ze ziet zijn prachtige paleis, de gouden tempel.
Alles is inderdaad erg mooi. Dan gaat ze met Salomo praten.
Ze stelt hem allerlei moeilijke vragen. Salomo kan elke vraag
beantwoorden!
d. de geschenken van de koningin en van Salomo
De koningin heeft veel over de God van Israël gehoord. Ze ziet
ook, hoe Salomo offers brengt in de tempel. Ze zegt tegen Salomo
dat hij wel blij mag zijn, dat hij zo’n God heeft! Ze zegt ook dat
hij een groot dienaar van God moet zijn. Hij moet goed voor
zijn volk en zijn land zorgen, want dat wil zijn God ook! Dan
geeft ze hem een heleboel geschenken, dingen die Salomo nog
nooit had gezien! Dan krijgt ook zij een heleboel geschenken
van Salomo. Ze nemen afscheid en de koningin gaat weer terug
naar haar eigen land.
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groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
B.I.V. 63b zonder 31
( T1, T2, T3, T4, 42, 237)

materiaal:
B.I.V. 63b zonder 31
( T1, T2, T3, T4, 42, 237)

materiaal:
B.I.V. 63b met 96, zonder 31
(T1, T2, T3, T4, 42, 96, 237)

materiaal:
B.I.V. 63b met 96, zonder 31
(T1, T2, T3, T4, 42, 96, 237)
Activiteit:
zingen Zing 19 en woorden veranderen in:
In de tempel naast de koning,
stond de koningin heel blij,
En zij luisterde verwonderd,
naar de woorden die hij zei.
Dient de Here, dient de Here,
of je groot bent of maar klein.
Want ‘t licht van God beschijnt je,
maakt ook jou zo wijs en rein.
Gebruik de instrumenten.

4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- wie is de koning van het volk (zo)?
- waardoor kent iedereen hem zo goed?
aan Kinderen:
- is Salomo een domme of een wijze koning?
- weet Salomo veel of niets?
- kent iedereen of niemand hem?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- wie zijn de mensen in de stoet op dit plaatje (ma)?
- waar gaat de koningin van Sheba naar toe?
aan Kinderen:
- waarom wil ze Salomo leren kennen?
- wat neemt de koningin allemaal mee voor Salomo?
aan Kleuters:
- vindt de koningin van Sheba dat Salomo een prachtig paleis
heeft (di)?
aan Kinderen:
- welk verhaal vertelt hij over de mier?
- wat betekent dat verhaal?
- weet Salomo altijd of soms het antwoord op de vragen?
aan Kleuters:
- is de koningin verbaasd over zoveel wijsheid en geluk (wo)?
aan Kinderen:
- hoe komt het dat het zo goed gaat met Salomo?
- wat weet de koningin van Sheba nu?
aan Kleuters:
- krijgt de koningin ook kado’s van Salomo (do)?
- is ze blij met het bezoek aan Salomo?
aan Kinderen:
- vindt de koningin dat God goed is voor Salomo?
- wat zegt ze tegen Salomo?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.7.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 1 Koningen 10:9.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- wanneer heb je licht nodig?
- ben je blij als je een lichtje ziet in het donker?
- als iemand vriendelijk voor je is, voel je je dan ook blij?
- zo iemand lijkt dan ook op zo’n lichtje, vind je ook niet?
- welke waxinelichtje geeft het meeste licht?
- kan iedereen ook een even groot licht zijn of je nu zelf groot
of klein bent?
- welke zinnen heb je gevonden in de puzzels op je werkblad?

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.7.1, voorgeknipte
5.7.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.7.1
ophangen, 5.7.2 uitdelen en op
plakken
(leid(st)er steekt een waxinelichtje
aan in één van de lantaarntjes en
daarna allemaal)

c. 	 liedje
“de koningin van Sheba”

liedjesboek:
Alles Wordt Nieuw IV, nr. 8
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5. toepassing: dank de Heer
a. kringgesprek
- was koning Salomo dankbaar voor alles wat hij kreeg?
- wat liet hij allemaal aan de koningin van Sheba zien?
- wat was het allerbelangrijkste wat hij liet zien? (dat hij van de
Here God hield en hem wilde dienen)
- wat zei de koningin ook weer tegen Salomo?
- zijn jullie ook dankbaar aan de Here God?
Waarom bijvoorbeeld?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
geen

b. activiteit
Vandaag maken we een tegeltje,waarbij we laten zien hoe dankbaar we zijn. Het gedichtje is tevens een gebedje. Jullie mogen
de tekeningetjes kleuren en er nieuwe bij tekenen. Maak er een
mooi tegeltje van.
Plak er een stevig kartonnetje achter en een hangertje en het
gedichtje kan als schilderij thuis worden opgehangen.

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
illustratie 5.7.5, kleurpotloden,
viltstiften, gekleurd karton, schilderijhangertjes en lijm

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
Alles Wordt Nieuw IV, nr. 8

“de koningin van Sheba”
2. gebed
Dank u Vader in de hemel, dat u altijd aan ons denkt. En dat u
ons alle dagen zo veel mooie dingen schenkt. We hebben het
wel eens druk met spelen , zodat we u wel eens vergeten. Wil
het ons alstublieft vergeven, u die alle dingen weet. Blijf nu
dicht bij ons en maak ons vrolijk. Wij willen alle dagen aan u
gehoorzaam zijn. In de naam van Jezus. Amen!
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

8.
na Salomo komen er
twee koningen
1 KONINGEN 11:41-43; 12
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u
zelf erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I),
de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
SCHEIDEN DOET LIJDEN
De 40-jarige regering van Salomo is voorbij.  
Zijn zoon Rehabeam volgt hem op. Hij moet
naar Sichem om zich als koning te laten uitroepen. Dit is
normaal omdat David in feite een drievoudig koning was:
over Juda, over de tien stammen en over Jeruzalem. Juda
zag in de nakomelingen van David de rechtmatige koningen
van hun stam. Dit is bij de andere stammen niet het geval,
omdat het om een verbond ging. De regering van Salomo
was alles behalve mild geweest. Deze beroemde koning
was goed begonnen, maar de rijkdom en macht was hem
naar het hoofd gestegen, zodat hij in de tweede helft van
zijn regering steeds meer belastingen van het volk eiste.
Dit werd hem niet in dank afgenomen. Ook het feit dat
hij steeds meer heidense religieuze invloeden in zijn land
aanvaardde - zelf stimuleerde - door zijn vele huwelijken
hebben daar niet veel goeds aan gedaan. Bij de dood van
deze oosterse despoot slaakt de bevolking een grote zucht
van verlichting. Er is opnieuw hoop, tenminste als zijn zoon
het anders wil aanpakken. Dat is dan ook hun verzoek te
Sichem. De vooraanstaande mannen van de tien stammen
vragen hem om een ander en milder beleid.
De bijbelschrijver laat uitkomen dat Rehabeam aanvankelijk
verstandig te werk ging. Hij neemt niet meteen een beslissing, maar houdt het in beraad en gaat overleg plegen met
de getrouwen uit de tijd van de regering van zijn vader.
Deze zijn duidelijk van mening dat Salomo het helemaal
niet zo best heeft gedaan en raden de nieuwe koning aan “de
dienaar van het volk” te zijn (in tegenstelling tot zijn vader
die over hen “geheerst” heeft) en “goede woorden” tot hen
te spreken.  Dus: een mildere opstelling en mildere eisen.
Rehabeam legt daarna zijn oor bij zijn leeftijdsgenoten te
luister en deze staan voor een harde lijn. Onverstandig gaat
hij op hun raad in. De woorden “raad” (3x) en “raadplegen”
(3x) staan centraal in dit verhaal. Rehabeam informeert
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naar raad: hij krijgt een goede en een slechte raad. Hij staat
voor de keuze en kiest niet voor het goede, maar voor het
verkeerde.  De verantwoordelijkheid ligt daarom ten volle
bij hem. Vers 15 doet daar niets van af. God had zijn voorzorgsmaatregelen getroffen en bij monde van zijn profeet
Ahia reeds een tijd ervoor, Jerobeam, de tegenstander van
Salomo, aangewezen als de leider van het tienstammenrijk.
Deze was bij het bericht van Salomo’s dood onmiddellijk uit
Egypte teruggekeerd. Na als onderhandelaar te zijn opgetreden, neemt hij het leiderschap op zich.  De vooraanstaanden
van de tien stammen roepen hem uit als hun nieuwe koning
en de zoon van Salomo moet zich daarbij neerleggen.
Hij wilde alles, het resultaat was ernaar. Toch onderneemt
hij nog twee pogingen. Hij stuurt zijn belastingambtenaar
in de hoop dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen. Deze
wordt gestenigd en zelf moet de koning de benen nemen.
Dan mobiliseert hij de legers van de twee stammen die hem
trouw zijn gebleven: Juda en Benjamin. God echter houdt
hem tegen door zijn profeet Semaja met de boodschap te
sturen, dat hij dit niet mag doen. Hiermee is de scheuring
van het rijk van Salomo een voldongen feit. De kersverse
koning Jerobeam van het Noordrijk Israël gaat meteen aan
de slag en reorganiseert zijn rijk. Ook op goddienstig vlak
neemt hij de nodige maatregelen. Om te vermijden dat zijn
onderdanen naar Jeruzalem zouden trekken voor de godsdienstige feesten en om te offeren, richt hij twee nationale
heiligdommen in: te Bethel in het zuiden en te Dan in het
hoge noorden. Het ligt voor de hand dat hij niet in staat was
een tempel uit de grond te stampen zoals Salomo dat had
gedaan. Toch probeert hij enige glans aan deze twee plaatsen
te geven door er twee beelden voor te laten maken. In ieder
heiligdom wordt een stierkalf - in Kanaän symbool voor
kracht en vruchtbaarheid - geplaatst, dat de aanwezigheid
van God moet symboliseren. Hij introduceert geen nieuwe
goden in Israël, maar giet de aanbidding in een ander jasje.
Wanneer hij zegt: “Hier zijn uw goden, o Israël, die u uit het

land Egypte hebben geleid”, bedoelt hij daarmee dat de God
van Israël hen uit slavernij heeft bevrijd. Het beeld voor het
heiligdom te Dan wordt  door middel van een optocht naar
zijn plaats gebracht. Ook moest Jerobeam over priesters
beschikken die hij uit het gewone volk vandaan haalde.
Naar alle waarschijnlijkheid mensen uit de oorspronkelijke
bewoners van het land. De Levieten zond hij weg, omdat
hij vreesde dat zij niet accoord zouden gaan met zijn cul-

tushervorming. Dit geheel van maatregelen is in de Bijbel
geboekstaafd als de “ZONDE VAN JEROBEAM” waaraan
zeer veel van zij opvolgers zich hebben schuldig gemaakt.
Toch liet God in de verschillende volgende eeuwen Israël
niet vallen. Hij bleef er zijn profeten naar toe sturen in de
hoop een fundamentele verandering temidden van de tien
stammen tot stand te brengen.
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II. VOORBEREIDING
A. DOEL

D. VERTELLING

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: volg goede raad op

1. het doel van deze week “volg goede raad
op” klinkt vrij zwaarwichtig. Voor de
kleuters en kinderen betekent dat: luister
als iemand je een goede raad geeft. In dit
kader passen bijvoorbeeld de verkeers
regels erg goed.
2. Salomo’s fout: het niet “geheel toegewijd
zijn aan de Here zoals zijn vader David”
wordt in weinig woorden gezegd: Salomo
heeft niet steeds de Here gediend.

B. WERKBOEKJE
1. 	 antwoorden
zo fout, fout, fout, juist
ma goed= jonge, meer
di de oude wijze mannen,
spreek vriendelijk met het volk
wo kleinste, grootste
do Rechabeam, hele land Jerobeam, hele land
vr 1. Jerobeam, Rechabeam
2. vergeet, mensen, land, andere, praat,
betalen, luistert, andere = verdelen

E. ADVIEZEN
1. zorg dat u tenminste een kwartier voor
de aanvang van het programma aanwezig
bent. Breng het lokaal in orde, leg het
materiaal klaar en vang vroege kinderen
op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor. U
kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

2. leertekst
1 Koningen 12:7 - “spreek vriendelijk met
het volk”

C. MATERIAAL

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.8.3, 5.8.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.7.1)
2. inleiding
een klein bakje en een theelepeltje om te
demonstreren
3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: T1, T2, T3, T4
figuren: 12, 21, 42, 51, 88, 89, 97, 106,
106a, 108, 119, 237
groot stuk papier en schaar
4. bespreking
werkboekje les 8, ingekleurde leertekstcirkel (5.8.1), voor elk kind één (al dan niet
gekleurde) leertekstcirkel (5.8.2)
5. toepassing
boodschappentas, portemonnee, appels,
meelpakje, suiker, eierdoos, rozijnen
6. liedboekjes
Alles Wordt Nieuw IV, nr. 8
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert II, nr. 16
Sabbatliedjes I, nr. 29
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III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën), leid(st)
er bidt hardop

Wij danken u lieve Vader voor de fijne dagen van de winter,
de lente, de zomer en de herfst. Wind en regen, ijs en sneeuw,
alleen als u het wilt. Lekkere zon en warme dagen alleen als u
het wilt. Help ons om nooit te vergeten dat alle goede dingen
van u komen. Amen.
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort
gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: het bezoek van de koningin van Sheba aan Salomo
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.8.3, 5.8.4 en 5.7.1 (van vorige
les)

- wie komt er op bezoek bij Salomo (5.8.3)?
- heeft de koningin van Sheba veel over Salomo gehoord?
- wat heeft ze allemaal gehoord?
- wil ze graag met Salomo kennis maken?
- wat heeft ze allemaal voor hem meegebracht?
- krijgt de koningin later ook kadootjes van Salomo (5.8.4)?
- is de koningin blij met het bezoek aan Salomo?
- vindt zij Salomo een wijze koning?
- wie moet daar volgens de koningin voor gezorgd hebben?
- wie is de koning over zijn volk?
- wat zegt zij als laatste tegen Salomo?
kijk naar de leertekstcirkel (5.7.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“de koningin van Sheba”

liedjesboek:
Alles Wordt Nieuw IV, nr. 8

2. inleiding: inhalig zijn
a. vertelling
Op de keukentafel staat een grote schaal met appelmoes. Mmm,
Betty is dol op appelmoes. Ze doet een paar scheppen in een
bakje. Met kleine hapjes eet ze het bakje leeg. Zal  ze nog een
beetje nemen? In de grote schaal zit toch genoeg. Vooruit, nog
een paar scheppen. Het is ook zo lekker. Voor de tweede keer
schept Betty een bakje vol. En al vlug is het bakje weer leeg.
Betty gaat spelen. Tsjonge, wat was die appelmoes lekker. Betty
gaat terug naar de keuken. Ze pakt de grote opscheplepel. Zal
ze het bakje volscheppen? Ach welnee,  ze eet wel  zo, met de
grote lepel uit de grote schaal. Betty smult. Dan heeft ze echt
genoeg gegeten. Nu zit er nog maar een klein beetje appelmoes
in de grote schaal.  Oei, dat is schrikken!
b. liedje
“open mijn oren”

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
een klein bakje en een theelepeltje om te demonstreren
kringgesprek:
- wat doet Betty?
- blijft er genoeg over voor de anderen?
- Betty doet ‘inhalig’. Wat betekent
‘inhalig’?
Het bijbelverhaal gaat over twee
inhalige koningen die allebei veel
land willen hebben.
liedjesboek
Elly en Rikkert II, nr. 16
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3. bijbelverhaal: het koninkrijk Israël wordt verdeeld
a. Salomo’s dood
Salomo is oud geworden. Hij is een heel rijke en belangrijke
koning geworden. Dan vergeet hij af en toe de Here God. Een
profeet komt Salomo zeggen, dat zijn zoon Rechabeam wel
koning zal worden, maar niet over het hele koninkrijk. Een
andere man zal ook koning worden. Dat is erg. Dat komt omdat
Salomo niet steeds de Here God heeft gediend. Als Salomo heel
oud, is sterft hij. Rechabeam is de nieuwe koning.

groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
geen

b. Rechabeam
De mensen komen naar de stad toe. Daar zal Rechabeam koning
worden. De mensen willen hem wel als koning hebben als hij hen
iets wil beloven. Koning Salomo vroeg veel geld van de mensen
om al die mooie gebouwen te kunnen bouwen. Nu vragen zij
Rechabeam om minder te hoeven betalen. Rechabeam luistert
niet naar de goede raad. Hij zegt tegen de mensen dat ze nog
veel meer zullen moeten betalen als hij koning is!

materiaal:
B.I.V. 63b zonder 12b
(T1, T2, T3, T4, 12, 21, 42, 51,
88, 89, 97, 106, 106a, 108, 119,
237)

c. Rechabeam en Jerobeam: twee koningen
De mensen worden boos. Zo’n koning willen ze helemaal niet!
Een heleboel mensen lopen weg. Ze kiezen een andere koning.
Hij heet Jerobeam. En Rechabeam? Hij wordt koning over de
weinige mensen die zijn overgebleven in het zuiden van het
land. Het grote volk Israël bestaat nu uit twee groepen, met
twee koningen ...

materiaal:
groot stuk papier en schaar
activiteit:
leid(st)er laat aan de hand van
het stuk papier zien, hoe het volk
Israël in tweeën werd verdeeld:
tien stukken en twee stukken

d. ruzie
Het volk, dat nu uit twee volken bestaat, blijft ruzie maken.
Rechabeam wil niet, dat Jerobeam koning is. Maar Jerobeam is
koning in het noorden van het land. Jerobeam wil graag koning
zijn over het hele land en het hele volk. Zo proberen ze steeds
tegen elkaar te vechten. Zo kan niemand gelukkig zijn.

materiaal:
geen
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4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- luistert Salomo nog steeds naar God (zo)?
- welke zoon zal koning worden?
- krijgt deze zoon het hele land volgens een profeet?
aan Kinderen:
- bidt Salomo altijd tot God?
- is hij aardig voor zijn volk?
- laat Salomo het volk weinig betalen?
- is God niet blij met wat Salomo doet?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
-  waarover willen de mensen met koning Rechabeam praten
(ma)?
- welke raad geven de oude wijze mannen?
- welke raad geven zijn jonge vrienden?
aan Kinderen:
- naar wie luistert Rechabeam?
- moet het volk nu veel of weinig geld betalen?
aan Kleuters:
- wil het volk dat Rechabeam minder streng is (di)?
aan Kinderen:
- wie geven Rechabeam goede raad?
- wat zeggen de wijze mannen tegen Rechabeam?
aan Kleuters:
- wil het volk Rechabeam als koning houden (wo)?
- wie wordt de nieuwe koning?
aan Kinderen:
- welk stuk land is voor Rechabeam?
- en welk voor Jerobeam?
- gaat het precies zoals de profeet heeft gezegd?
aan Kleuters:
- hoe heten de twee koningen op dit plaatje (do)?
- maken ze steeds ruzie?
aan Kinderen:
-wat wil Rechabeam?
-en wat wil Jerobeam?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.8.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 1 Koningen 12:7.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- heb je het woord verdelen goed over de zinnetjes op je werkblad kunnen verdelen? lees de zinnen maar voor.
- welke koning zit op de linker troon?
- en welke op de rechter troon?

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.8.1, voorgeknipte
5.8.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.8.1
ophangen, 5.8.2 uitdelen en op
plakken

c. 	 liedje
“open mijn oren”

liedjesboek:
Elly en Rikkert II, nr. 16
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5. toepassing: luister naar de goede raad van moeder
a. activiteit
Laat het volgende verhaaltje naspelen:
Moeder wil een appeltaart bakken. Ze heeft het erg druk met
het huishouden en vraagt daarom aan Kevin en Sonja om de
boodschappen te halen. Ze moeten naar de kruidenier op de hoek.
Kevin en Sonja moeten de volgende boodschappen halen: appels,
meel, rozijnen, eieren en suiker. Ze nemen een boodschappentas
en geld mee. Moeder zegt dat ze de boodschappen beter op een
briefje kunnen schrijven.
Kevin en Sonja vinden dat niet nodig. Ze denken dat ze het zo
ook wel kunnen onthouden. Als ze terug zijn hebben ze alles bij
zich, behalve ... de rozijnen. Nu moeten ze nog een keer terug
naar de kruidenier. Dat komt ervan.
b. kringgesprek
- welke goede raad kregen Kevin en Sonja van moeder?
- wat zeiden ze daarvan?
- wat gebeurde er toen ze dat niet deden?
- van wie kreeg Rehabeam allemaal raad?
- welke raad kreeg Rehabeam?
- naar welke raad luisterde hij?
- wat was het gevolg daarvan?
- naar wie had hij beter kunnen luisteren?

C. SLUITING

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
boodschappentas, portemonnee,
appels, meelpakje, suiker, eierdoos, rozijnen
activiteit:
vertel het verhaal een keer en laat
het drie kinderen daarna spelen.

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
geen

liedjesboek:
Elly en Rikkert II, nr. 16

1. liedje
“open mijn oren”
2. gebed
Grote God in de hemel, grote mensen maken wel eens ruzie. Ook
wij kinderen vechten wel eens en doen lelijk tegen elkaar. Dat is
niet goed en daar hebben we spijt van. Vergeef ons daarvoor en
help ons met goede raad, zodat we juist altijd aardig voor elkaar
proberen te zijn. Uw raad is altijd de beste raad en daar willen
we dan ook naar luisteren. Wees nu met ons in de grote zaal
van de kerk als we samen met papa en mama naar de predikant
luisteren. Amen.
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.

72

groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

9.
God zorgt voor Elia
1 KONINGEN 17
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u
zelf erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I),
de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
Er bestaan niet zoveel verhalen over Elia, maar
ze zijn wel erg indringend. Zijn levensverhaal
zoals opgetekend in 1 en 2 Koningen begint
met de aankondiging van een driejarige droogte
door Elia, die de Tisbiet wordt genoemd (17:1).  Hij is afkomstig uit Tisbe in Gilead dat ten oosten van de Jordaan lag.
Er wordt verder niets over zijn achtergrond verteld (geboorte,
beroep, gezin, enz...)  De schrijver valt meteen met de deur
in huis en geeft Elia’s boodschap aan het adres van koning
Achab van Israël (het Noordrijk) weer.  Het “Zo waar de
Here, de God van Israël leeft” is uiteraard een eedformule,
waarvan de man die deze uitspreekt (hier Elia) bereid is de
gevolgen te dragen in geval zijn woorden onwaar blijken te
zijn. Het is een soort zelfvervloeking. De Heer staat garant
voor zijn woorden. Elia laat duidelijk uitkomen dat hij een
dienaar is van God in wiens naam hij optreedt: “in wiens
dienst ik sta” (17:1). Dit bericht over de komende droogte
moet de achtergrond vormen van de verhalen die volgen.
Naar alle waarschijnlijkheid had Elia enig gevaar van de
koning te duchten, want hij neemt de benen tot over de
Jordaan, naar de beek Krit. Dit was niet zijn eigen initiatief
maar een opdracht van zijn meester aan wie hij gehoor gaf:
“Ga van hier, wendt u oostwaarts ...” (17: 2,3).
De Heer voorziet daar in zijn levensonderhoud op een wat
merkwaardige manier: “Ik heb de raven geboden u daar van
spijze te voorzien” (17:4). De schrijver laat niet na aan te
geven dat zowel Elia als de raven (onreine dieren, die ook
kleine vogeltjes eten) zich onderwerpen aan de wil van hun
Heer (17:5,6).
De tijd ging voorbij en de beek verdroogde, waarop God
hem een nieuwe opdracht gaf: “Ga naar Sarfat ...”(17:9).  
Weer zorgt God voor het welzijn van Elia deze keer door
middel van een weduwe. In deze tweede episode stelt Elia
deze vrouw bijzonder op de proef.
In Fenicië waar Sarfat lag (tussen Sidon en Tyrus, de stad

van koningin Izebel) was uiteraard meer water dan in de
rest van Palestina. Omdat het aan de kust lag. Toch moet
er geen overvloed zijn geweest. Hij vraagt haar te drinken
en te eten. Het water haalt zij, maar voedsel heeft zij zelf
nauwelijks.  Wanneer Elia dit hoort, spoort hij haar aan om
van het kleine beetje wat haar en haar zoon restte aan hem
te geven. Zij zou dan later geen gebrek lijden. Hij vraagt
wel erg veel van deze niet-Israëlitische vrouw.  Geven van
het weinige dat ze heeft met het risico zelf niets meer te
hebben. Eerst geven, dan aannemen, en dat voor een Israëlitische man!  Elia voorspelt haar in de naam van God van
Israël dat het allemaal goed zal aflopen (17:14). Haar geloof
wordt beloond. Hierna komt een derde episode. De zoon
van deze weduwe wordt  ZEER HEVIG ziek en sterft. De
vrouw is radeloos. Ze begrijpt het allemaal niet zo erg en
ze vermoedt dat ze nu gestraft is door de aanwezigheid van
deze heilige man (man Gods - 17:18), waardoor verborgen
fouten van haar aan het licht zijn gekomen waarvoor zij
nu moet boeten. Rampen konden voor de volksopvatting
gevolg zijn van verborgen zonden. “Hoe heb ik het met u?”
betekent eigenlijk: “Wat heb ik met u te maken?” (17: 18).
Elia gaat niet in discussie met haar, maar vraagt haar haar
zoon mee te geven en trekt met hem naar de bovenkamer.
Huizen met een bovenverdieping bestonden er al in die tijd
in Fenicië.
In 17:17,19-23 vertelt de schrijver wat Elia precies deed:
1. 	 Hij bad tot God (17:20)
2. 	 strekte zich driemaal op het kind uit (17:21)
3. 	 bad weer tot de Heer (17:21)
Het eerste gebed heeft iets van verwijt, het tweede is een
smeekbede om het leven van het kind. Het kind werd weer
levend. Als hij het kind aan zijn moeder teruggeeft, zegt deze
“Thans weet ik dat gij een man Gods zijt en dat het Woord
des Here in uw mond waarheid is”. (17:24). Al eerder had
ze een wonder van Elia meegemaakt. Reden genoeg om
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hem een man Gods te noemen, maar wanneer dan het geluk
zich tegen haar keert klinkt er een verwijt in haar stem.
Klaarblijkelijk kan ze niet begrijpen dat haar kind moest
sterven. Nu echter Elia van een morsdood, weer een levend
kind terugbrengt, is de ervaring zo indringend, dat het voor
haar een absoluut bewijs is dat deze man van God gezonden
is en dat zijn woorden, Gods woorden zijn.  
Dit laatste is nu wat de schrijver eigenlijk de hele tijd heeft
willen aantonen. Elia is een man van het kaliber van Mozes.
Let maar eens op:
1. 	 Het woord des Heren KWAM tot hem (17: 2) en hij
DEED naar het Woord des Heren (17:5)
2. 	 Toen KWAM het woord des Heren tot hem (17:8) ...
NAAR het woord des Heren, dat Hij door de dienst van
Elia gesproken heeft (17:16)
Hieruit blijkt duidelijk dat Elia niet alleen zeer correct de
woorden van God doorgaf, maar er ook naar handelde. Het

interessante van deze tekst is nu dat ook het omgekeerde
het geval is:
Hij (Elia) riep tot de Here (2x) en de Here hoorde naar de
stem van Elia en ... God zelf houdt rekening met de woorden van zijn dienaar en handelt er naar. Dit kan in het Oude
Testament slechts van Mozes worden gezegd. Dit was een
man die precies naar de woorden van God handelde (zie
Exodus 40), maar omgekeerd handelde God ook naar het
verzoek van Mozes (Exodus 32).
De woorden die de weduwe op het eind van het verhaal
spreekt, liegen er dan ook niet om: “... en dat het woord des
Heren in uw mond WAARHEID is”. Dit betekent dat het
werkelijkheid is, dat men er op kan bouwen.
De schrijver benadrukt hiermee dat de verdere verhalen over
Elia niet uit de lucht zijn gegrepen. Het zijn dan misschien
“ijzersterke” verhalen, maar dat er niemand aan twijfelen.  
“Ze zijn echt waar”, zo schijnt de schrijver te betogen.

74

II. VOORBEREIDING
A. DOEL

D. VERTELLING

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: God zorgt voor jou.

1. dit gedeelte over Elia gaat over Gods zorg
enerzijds en het niet aanvaarden van Gods
zorg anderzijds, zoals Achab deed. In elke
situatie zal een gelovig mens naar God
moeten opzien en er het beste uit weten
te halen. Zo leeft Elia een tijd lang bij de
beek, gevoed door de raven.
2. door te zorgen voor het materiaal zoals
vermeld bij 3.d, kunt u het verhaal heel
aanschouwelijk maken. De kleuters en de
kinderen kennen immers het begrip broodkoek niet. Het is ook een ervaring zo’n
koek gegeten te hebben. Het deeg bestaat
uit meel en water. Het deeg wordt uitgerold
tot een dunne lap en in een beetje olie in
de koekepan aan beide zijden lichtbruin en
gaar gemaakt. Deze koeken worden dan
vanaf dit verhaal Eliakoeken genoemd!
3. het verhaal van het sterven en opstaan van
het zoontje van de vrouw wordt niet verteld.
De leertekst en het doel liggen immers
rondom het verhaal van het meel.
4. de meeste kinderen zullen niet weten wat
raven zijn. Leg hen uit dat het grote zwarte
vogels zijn die lijken op kraaien. Laat zo
mogelijk een afbeelding zien.

B. WERKBOEKJE
1. 	 antwoorden
zo Elia,
ma brood, vlees
di genoeg, genoeg, te weinig
wo brood
do meel, raakt, olie, kruik
vr 1. Elia, 2. profeet, 3. Tisbe
4. raven 5. Achab 6. de Here
2. leertekst
1 Koningen 17:16 - “het meel in de pot
raakte niet op”

C. MATERIAAL

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.9.3, 5.9.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.8.1)
2. inleiding
een zwembadvoorwerp (zwemband, handdoek, duikbril e.d.)

E. ADVIEZEN
1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: S18, T1, T2, T3, T4, figuren:
26, 31, 42, 99, 115, 150, 171, 185, 191,
197a, 203, 237, 264, 284
meel, water, olie, een pan, reeds gebakken
“broodkoek” gemaakt van de ingrediënten
4. bespreking
werkboekje les 9, ingekleurde leertekstcirkel (5.9.1), voor elk kind één (al dan niet
gekleurde) leertekstcirkel (5.9.2)
5. toepassing
voor elk kind een bakje (plastic yoghurt
beker of boterbakje), watten,   zakje met
tuinkerszaadjes
6. liedboekjes
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert II, nr. 16
Elly en Rikkert III, nr. 29
Sabbatliedjes I, nr. 29
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III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

Here God, wilt u vanochtend ons zegenen in ons zingen, bidden,
luisteren, praten en spelen? Open onze ogen zodat we weten
hoe we uw geboden kunnen doen. Open ons hart dat we dat
ook werkelijk willen! Wij willen van u houden en dat willen
we laten zien door u te gehoorzamen om Jezus’ wil. Amen.
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: het koninkrijk Israël wordt verdeeld
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.9.3, 5.9.4 en 5.8.1 (van vorige
les)

- wat doet de man op dit plaatje (5.9.3)?
- wie was er eerst koning over Israël?
- wie werd er koning toen Salomo doodging?
- wat vroeg het volk aan Rechabeam?
- luistert Rechabeam naar de wijze oude mannen of naar zijn
jonge vrienden?
- naar wie had Rechabeam volgens jullie moeten luisteren?
- zijn er nu twee koningen op dit plaatje (5.9.4)?
- hoe heet de andere koning?
- waarom wilde het volk een andere koning?
- wie heeft het grootste stuk land?
- en wie het kleinste stuk land?
- waarom maken ze ruzie?
- wil God dat ze vrienden zijn?
kijk naar de leertekstcirkel (5.8.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“open mijn oren”

liedjesboek:
Elly en Rikkert II, nr. 16

2. inleiding: warm droog weer

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
een zwembadvoorwerp (zwemband, handdoek, duikbril e.d.)
kringgesprek:
- waarom gaan de kinderen naar
het open-lucht zwembad? (mooi,
droog weer)
- wat gebeurt er met de planten
als het lang heel droog weer is?
- hoe kun je de planten helpen?
(sproeien)
Het bijbelverhaal gaat over drie
droge jaren. Er viel geen druppeltje regen.

a. vertelling
Het is warm buiten. Het is zomer. Overdag blijven de gordijnen
dicht. Dan wordt het binnen in huis niet zo warm. Gelukkig is
er ergens wel een koele plek: in het  openluchtzwembad! Daar
zijn Freddy en Betty vandaag naar toe gegaan. Freddy en Betty
kunnen al goed zwemmen. Freddy klimt  het trappetje op. Nu
staat hij boven op de duikplank. Hij neemt een aanloop, en hup
..., daar vliegt hij door de lucht. Plons. Zo in het water. Betty
gaat van de glijbaan. Met een vaartje suist ze naar beneden ...,
plons, in het water. Mama en papa zitten lekker lui onder de
parasol te lezen, in de schaduw. “Fijn dat het zo warm is,” zegt
vader. “Maar de bloemen in de tuin verdrogen helemaal door de
droogte. Ik hoop dat het vanavond gaat regenen.” Daar komen
Freddy en Betty aan. “We willen even uitrusten,” zegt Betty.
“Kijk eens papa, mijn voeten en mijn handen zijn geribbeld  
door het water.”  “Blijf maar een tijdje uit het water,” zegt vader,
“dan gaan die ribbeltjes  vanzelf weer weg.”
b. liedje
“ik kijk omhoog”
				

liedjesboek
Elly en Rikkert III, nr. 29
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3. bijbelverhaal: de profeet Elia waarschuwt koning Achab
a. Elia bij koning Achab
Het land is verdeeld in twee stukken. Het grootste stuk in het
noorden heet Israël en het kleinste stuk in het zuiden heet Juda.
In Israël is nu koning Achab. Hij doet een heleboel verkeerde
dingen. Elia gaat naar hem toe. Elia is een dienaar van God. Hij
zegt tegen de koning: “koning, er zal geen regen meer komen
in dit land. Pas als ik het zeg, zal er weer regen vallen!”

groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
B.I.V. 63a
(T1, T2, T3, T4 , 31, 42, 237)

b. de vogels zorgen voor Elia
God zegt tegen Elia: “Ga weg van de koning en verstop je. Ik
zal je een plaats aanwijzen en ik zal voor je eten zorgen”. Elia
gaat op weg. Hij komt bij een klein beekje. Daar zal de koning
hem vast niet kunnen vinden. ‘s Morgens en ‘s avonds brengen
een paar grote zwarte raven brood en vlees naar Elia. Drinken
heeft hij ook genoeg:  hij drinkt het water van de beek.

materiaal:
B.I.V. 66a
(S18, 26, 150, 171, 185, 191,
197a, 284 )

c. droogte in het land
Het gebeurt zoals Elia tegen de koning heeft gezegd: er valt
geen regen meer. Op een dag is ook het water van het beekje
bij Elia helemaal opgedroogd. Dan zegt God tegen hem, dat
hij naar een dorpje moet gaan. Daar zal een vrouw voor hem
zorgen. Elia gaat op weg.

materiaal:
B.I.V. 66a zonder 191
(S18, 26, 150, 171, 185, 197a,
284 )

d. Elia bij de vrouw
Elia komt bij een vrouw. Hij vraagt haar om voor hem een
beetje brood te halen. De vrouw wil dat wel, maar zij heeft bijna
niets meer. Alles wat ze heeft, is een beetje olie en meel. Zij
wil daarvan nog een broodkoek bakken. Daarna heeft zij niets
meer te eten.
Dan zegt Elia tegen haar, dat de Heer wel voor meel en olie
zal zorgen. Ze maakt voor Elia een broodkoek en ja hoor, er is
genoeg meel en olie voor nog een koek en nog één!

materiaal:
B.I.V. 66b,
(31, 99, 115, 185, 203, 264)
meel, water, olie, een pan, reeds
gebakken “broodkoek” gemaakt
van de ingrediënten
activiteit:
leid(st)er laat kleuters en kinderen
ingrediënten en reeds gebakken
koek zien. Kleuters en kinderen
mogen de koek onder hen verdelen en opeten.

e. Elia blijft bij de vrouw logeren
Nog steeds is koning Achab op zoek naar Elia. Er is nog geen
regen gevallen en het land is zo droog als een woestijn. Niets
kan er meer groeien. Elia blijft rustig bij de vrouw. Er is voor
hen steeds genoeg eten. Daar zorgt de Here voor!

materiaal:
geen
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4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- welke koning zie je op dit plaatje (zo)?
- waarom stuurt God een boodschapper naar Achab?
aan Kinderen:
- hoe heet de profeet?
- wat zegt Elia tegen Achab?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- waarom heeft Elia zich bij de beek Krit verstopt (ma)?
- kan Achab hem daar niet vinden?
aan Kinderen:
- hoe komt hij aan zijn drinken?
- en hoe komt hij aan zijn eten?
- wat brengen de raven hem?
aan Kleuters:
- waarom gaat Elia naar Sarafat (di)?
- is alles kurkdroog in Israël?
- hebben de mensen en dieren dorst?
aan Kinderen:
- staat er eerst veel, weinig of genoeg water in de beek?
- kan Elia veel, weinig of genoeg drinken?
- hoeveel water is er later?  Veel, weinig of genoeg?
aan Kleuters:
- wat vraagt Elia aan de vrouw op dit plaatje (wo)?
- waarom is de vrouw zo verdrietig?
- hoeveel olie en meel heeft zij nog?
aan Kinderen:
- wat maakt de vrouw voor Elia?
- is het meel en de olie nu op?
aan Kleuters:
- woont Elia nu bij de vrouw in Sarefat (do)?
- kan koning Achab hem hier vinden?
aan Kinderen:
- hebben Elia, de vrouw en haar zoon elke dag genoeg te eten?
-wie zorgt er goed voor hen?
- hoe heb je je opdrachtje ingevuld?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.9.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 1 Koningen 17:16.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- hoe heb je het paspoort ingevuld op je werkblad?

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.9.1, voorgeknipte
5.9.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.9.1
ophangen, 5.9.2 uitdelen en op
plakken

c. 	 liedje
“ik kijk omhoog”

liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 29
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5. toepassing: God zorgt niet alleen voor ons, maar ook voor
de planten en dieren
a. kringgesprek
Vandaag hebben we gehoord hoe God voor Elia zorgde.
- hoe zorgde God voor Elia bij de beek?
- bij wie ging Elia logeren toen het water op was?
- hoe zorgde de Here daar voor Elia, de weduwe en haar zoon?
- hoe lang heeft de vrouw voor Elia gezorgd?
- wil God ook voor ons zorgen?
- hoe weten we dat?
- zorgt God ook voor de planten en de dieren?
b. activiteit
Mensen kunnen ook voor andere mensen zorgen, maar ze kunnen
ook voor planten en dieren zorgen. Deze week gaan we voor een
plantje zorgen. We hebben hier zaadjes, bakjes, watten en water.
Zaai met de kinderen de tuinkers. Geef ze de bakjes mee naar
huis en vertel ze daarbij hoe ze verder voor de plantjes moeten
zorgen.
Vraag hen om de bakjes de volgende week mee te nemen. Maak
ze dan complimentjes voor hun goede zorg voor de plantjes.

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
geen

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
voor elk kind een bakje (plastic
yoghurt beker of boterbakje), watten, zakje met tuinkerszaadjes

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 29

“ik kijk omhoog”
2. gebed
Lieve Heer, wat gelukkig dat we ons niet aan u hoeven vast te
houden, maar dat u ons vasthoudt. Dank u lieve God, dat u zo
goed voor Elia zorgde. Hij hield van u met heel zijn hart. Hij
zette zich in voor u en deed heel veel voor u. Dat willen wij ook
doen, omdat wij weten dat u zo veel van ons houdt. Lieve Heer,
breng ons volgende week weer veilig samen in uw kindersabbatschool. Dit zeggen en vragen wij u in de naam van Jezus.
Amen
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

10. Elia's God
is de echte God
1 KONINGEN 18
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u
zelf erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I),
de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
Het derde jaar van de droogte zit er bijna op.  
Elia krijgt de opdracht zich aan de koning te
vertonen (18:1). Deze heeft reeds lange tijd
naar hem laten zoeken, echter zonder succes.
Elia ontmoet eerst één van de dienaren van de koning die
tegelijkertijd een dienaar van God was (18:4). In de tekst
is duidelijk te lezen dat deze Obadja alles heeft gedaan wat
in zijn vermogen lag om de profeten van God uit de moordende hand van de koning te redden.  Obadja vreest nu, dat
als hij ingaat op het verzoek van Elia om aan de koning te
melden dat hij hem heeft gevonden, dat hij er zelf aan zal
gaan.Wanneer dan de confrontatie tussen koning en profeet
plaatsvindt, staat de eerste gelijk klaar met zijn verwijt. Elia
kaatst de bal terug en probeert de koning duidelijk te maken
dat het lot van het land volledig afhangt van Achabs gebrek
aan gehoorzaamheid en trouw aan God (18:18). Meteen
stelt hij een rendez-vous vast, waarbij hij al het volk van
Israël, maar ook alle heidense priesters uitnodigt. De vrouw
van Achab (een prinses uit Tyrus) hadden ze meegebracht.
Zij vereerden Baäl, de mannelijke vruchtbaarheidsgod, en
Asjera, de vrouwelijke vruchtbaarheidsgodin. In het geloof
van de Kanaänieten ging men ervan uit dat regen en vruchtbaarheid van het land van deze goden afhankelijk waren.
Iedereen begrijpt dus zonder problemen dat de driejarige
droogte aangaf dat beide goden of dood of in het minste
geval machteloos waren. In de overige verzen van hoofdstuk
18 kan de lezer de confrontatie van de ene profeet Elia met
de 450 priesters van de vruchtbaarheidsgoden als het ware
bijwonen. Waar het in feite om gaat, is een krachtsmeting
tussen deze goden en de God van Elia, de God van het
verbond. Wie is nu eigenlijk de God van Israël: de God van
de Sinaï of Baäl?
Wanneer al het volk en de koning en de priesters verzameld
zijn, neemt Elia het initiatief en richt zich tot het volk om het
tot een keuze te bewegen: “Doch het volk antwoordde hem
niets”. (18:20-22). Trieste ervaring voor Elia!  Daarom zegt

hij ook, dat hij als profeet ALLEEN overgebleven is aan de
kant van God.  Dit is een typische oosterse overdrijving van
spreken, want de Schrift vertelt dat er nog andere profeten
tijdens de regering van Achab actief zijn geweest (20:13-35;
22:8). Maar de situatie op dat ogenblik rechtvaardigt een
dergelijke uitspraak. Ook Micha heeft eens tegenover 400
man gestaan (22:5).
De priesters moeten een offer aanbieden, maar niet ontsteken, want de godheid moet zelf met vuur antwoorden. Het
gaat dus niet om het “zijn” van die godheid, maar om zijn
“macht” te bewijzen.  Als hij niet machtig is, dan bestaat hij
ook niet!  Elia geeft hun de eerste kans, iets wat een goede
indruk op het volk moet gemaakt hebben. Het hinken op
twee gedachten is de vertaling van een moeilijke Hebreeuwse
uitdrukking. Het zal een toespeling zijn op een cultische
dansbeweging, omdat dezelfde uitdrukking ook in vers 26
wordt gebruikt.
De Baälpriesters doen hun uiterste best, maar slagen er
niet in, aan de door Elia voorgestelde proef te voldoen. Ze
roepen de naam van hun god van de morgen tot de middag
aan, echter zonder succes. Elia begint hen te bespotten in
het bijzijn van het volk. Dan proberen ze het nog beter en
voegen er het insnijden in hun huid aan toe en gaan over
tot geestesvervoering. Doch het baat allemaal niets. Intussen is er tenminste zes uur voorbij gegaan en vindt Elia het
welletjes. De beurt is aan hem (30-35). Hij zorgt ervoor dat
er geen twijfel over het ingrijpen van God kan ontstaan:
1. 	 hij herstelt het oude altaar van God op de Karmel.
2. 	 hij neemt 12 stenen om het altaar (opnieuw) te bouwen
(denk aan Jozua).
3. 	 hij maakt het altaar IN DE NAAM DES HEREN.
4. 	 hij zorgt voor een diepe en wijde groeve om het altaar
heen.
5. 	 hij schikt het dier en het hout op het altaar.
6. 	 hij laat er water over heen lopen.
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7. 	 dit wordt nog tweemaal herhaald zodat niet alleen hout,
offerdier, altaar, maar ook de geul er omheen onder water
komt te staan.

Het moet een indrukwekkend gezicht zijn geweest en aan
duidelijkheid moet het niet hebben ontbroken, want de reactie
van het volk liegt er niet om: het werpt zich ter aanbidding
op de grond en roept tot tweemaal toe: “De Here, die is
God!!” (16:39)
Dit betekent zoveel als “De God van Mozes van de Sinaï is
werkelijk de God van hemel en aarde!”

Het is intussen de tijd van het avondoffer geworden (15.00
uur). Elia treedt naar voren en roept zijn God aan als de God
van Abraham, Isaak en Jakob. Wat hij in zijn gebed vraagt,
kan als volgt worden aangeduid (18:36,37):
1. 	 toon dat Gij God in Israël zijt.
2. 	 dat ik (Elia) uw knecht ben.
3. 	 dat ik op uw bevel al deze dingen doe.
4. 	 dat Gij hun hart (van het volk) weer terug neigt.
De punten 2 tot en met 4 zijn ondergeschikt aan het eerste
punt dat tweemaal in het gebed wordt herhaald. Dáár draait
alles om. Elia hoefde niet lang te wachten. God antwoordt
onmiddellijk en het dier, het hout, het altaar en het water in
de greppel verbranden.

Elia heeft zijn doel bereikt! De strijd is beslecht. Niet alleen
de onmacht van Baäl is bewezen, maar het is ook duidelijk
dat hij niet eens bestaat. Het is de vraag of dat voor deze
oosterse mensen ook de conclusie is. Het eerste is in ieder
geval overtuigend. De slachting die er dan plaatsvindt past
in die tijd en het is moeilijk om daar een juiste oordeel over
te vellen. De Baäldienst in Israël krijgt in ieder geval een
gevoelige klap en de zaak van God boekt een geweldige
winst  (18:40).

82

II. VOORBEREIDING
A. DOEL

D. VERTELLING

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: kies steeds voor God

1. in dit verhaal gaat het voor de kleuters en
kinderen voornamelijk om de keus tussen
het goede en het verkeerde (of minder
goede).
Baäl staat voor dingen die niet volgens
Gods wil zijn en dus ook niet ten goede
zullen zijn.
2. het hele toch wel bloederige verhaal van
offer en uiteindelijk het uitmoorden van de
Baälpriesters wordt zeer sumier verteld.
Het gaat om de vraag: God, wie is dat nu
eigenlijk?

B. WERKBOEKJE
1. 	 antwoorden
zo boos, regent, verstopt
ma fout, juist, juist, fout
di 450, alleen, branden
wo juist, juist, fout
do Here, God
vr 1. god Baäl
2. luistert  
3. antwoord

E. ADVIEZEN

2. leertekst
1 Koningen 18:39 - “de Here die is God”

1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

C. MATERIAAL

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.10.3, 5.10.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.9.1)
2. inleiding
foto van (oud) schilderij (eventueel de
‘Nachtwacht’)
3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: S15, T1, T2, T3, T4
figuren: 30, 31, 32, 41, 42, 51, 59, 87, 89,
90, 91, 102, 106, 184, 211, 237, 264, 266.
4. bespreking
werkboekje les 10, ingekleurde leertekstcirkel (5.10.1), voor elk kind één (al dan
niet gekleurde) leertekstcirkel (5.10.2)
5. toepassing
geen
6. liedboekjes
Alles Wordt Nieuw II, nr. 9
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert III, nr. 29
Sabbatliedjes I, nr. 29
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III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

Lieve Heer, wij zijn blij dat we allemaal samen in de kindersabbatschool zijn. Wij zijn blij dat wij samen met u bij elkaar horen.
Help ons om dankbaar te zijn, voor alles wat we van u hebben
gekregen. Laat ons niet alles voor onszelf houden. We kunnen
best wat met anderen delen. Amen.
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: de profeet Elia waarschuwt koning Achab
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.10.3, 5.10.4 en 5.9.1 (van vorige les)

- waarom was Elia bij koning Achab (5.10.3)?
- welke boodschap had Elia van God?
- waarom vluchtte Elia later naar de beek Krit?
- hoe kreeg hij daar zijn eten en drinken?
- waarom ging hij later naar het plaatsje Sarefat?
- bij wie woonde Elia in Sarefat (5.10.4)?
- hoeveel meel en olie had de vrouw toen Elia in Sarefat kwam?
- maakte zij toch een brood voor Elia?
- raakte daarna het meel en de olie op?
- wie zorgde er voor Elia, de vrouw en haar zoon?
kijk naar de leertekstcirkel (5.9.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“ik kijk omhoog”

liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 29

2. inleiding: God heeft alles gemaakt

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
foto van (oud) schilderij (eventueel ‘De Nachtwacht’)
kringgesprek:
- schrijf jij (of de juf) je naam op
de tekening die jij gemaakt hebt?
- stel je voor: op jouw tekening
staat de naam van iemand anders. Vind je dat leuk/ goed? Wat
zeg je dan (tegen de juf)?
Het bijbelverhaal gaat over God,
die laat zien dat hij de Maker van
de wereld is.

a. vertelling
Vader, moeder, Betty en Freddy zijn in een museum. Aan de
muur hangt een heel groot schilderij. “Dit schilderij is wel een
paar honderd jaar oud,” vertelt moeder. “Het schilderij heet ’De
Nachtwacht’.” Freddy en Betty kijken er naar. “Wat hebben die
mensen grote hoeden op hun hoofd,” lacht Freddy. “En grote,
witte kragen. Jij hebt gelukkig heel  andere kleren, papa,” lacht  
Betty.  “Hé, wat is dat nu?” roept Freddy. ”Er staat een glazen
ruit voor het schilderij! Waarom is dat?” “Dan kunnen mensen
het schilderij niet aanraken,” legt vader uit. “Je mag het niet
stuk maken.” “Wordt de schilder dan boos?” wil Betty weten.  
“De schilder leeft al lang niet meer. Maar hij zou vast boos zijn
geworden als het schilderij wordt stukgemaakt.” “Hoe heette die
schilder?”wil Freddy weten. “Hij heette Rembrand van Rijn. Nu
weet bijna iedereen wie ‘Rembrand’ is. Na honderden jaren is
hij héél beroemd. Onder ieder schilderij schreef hij zijn naam,”
vertelt moeder. “Ga ook maar eens bij andere  schilderijen kijken.
Dan zie je altijd de naam van een schilder eronder staan.”
b. liedje
“Elia”

liedjesboek
Alles Wordt Nieuw II, nr. 9
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3. bijbelverhaal: Elia en de priesters van Baäl op de berg
Karmel
a. Elia doet Achab een voorstel
Na een heel lange tijd gaat de profeet Elia op weg naar koning
Achab. Het heeft al die tijd niet geregend.Nu gaat Elia naar
de koning. Die is erg boos op hem. Hij geeft Elia de schuld
van de droogte. Elia zegt tegen de koning: “Jullie hebben God
vergeten. Jullie doen allemaal verkeerde dingen. Laten we bij
elkaar komen. Dan zullen we eens zien wie nu de echte God is,
jullie god of de Here God!”
De koning wil graag dat er weer regen komt.

groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
B.I.V. 63a
(T1, T2, T3, T4, 31, 42, 237)

b. de priesters van Baäl
De priesters van Baäl krijgen van koning Achab opdracht om
bovenop de berg Karmel te komen. Daar zullen ze bij elkaar
komen. Ook al de mensen van het volk mogen komen. Iedereen
loopt naar de berg toe. Iedereen is erg nieuwsgierig. Ze weten,
dat koning Achab denkt dat Elia ervoor heeft gezorgd, dat er geen
regen is gevallen. Zal er straks wel regen komen? De priesters
staan bij elkaar. Er zijn er een heleboel, wel een paar honderd!
Wat moeten ze doen?

materiaal:
B.I.V. 67a zonder 32, 184, 211,
264, 266.
(S15, 41, 51, 59, 87, 89, 90, 91,
102, 106)

c. Elia
Dan komt Elia. Hij is de enige man, die de Here God wil dienen.
Tegenover hem staan de priesters. Wat is Elia’s plan? Elia zegt
tegen hen en tegen de koning en het volk: “Laten we nu eens
kijken wie de echte God is. Jullie dienen Baäl en ik dien de
Here God. Jullie moeten een offer brengen en ik ook. De God,
die het offer met vuur zal aansteken, die zal de echte God zijn!”
De mensen vinden het heel spannend. Wie zal er winnen: Baäl
of de Here God?

materiaal:
B.I.V. 67a zonder 184, 211, 264,
266.
(S15, 32, 41, 51, 59, 87, 89, 90,
91, 102, 106)

d. de Here God is God!
De priesters gaan een mooi altaar maken. Ze leggen het offer
erop. Nu moeten ze Baäl vragen of hij het offer wil aansteken.
De priesters roepen. Ze bidden, ze schreeuwen, ze dansen. Het
wordt steeds wilder en wilder. Maar het offer wordt niet aangestoken. Steeds weer proberen de priesters het, maar Baäl geeft
geen antwoord.
Dan bouwt Elia zijn altaar. Hij bidt tot God. Hij vraagt hem om
het volk te laten zien, dat er maar één God is, de echte God. God
de Here geeft antwoord. Met een vlam wordt het offer van Elia
aangestoken. De mensen roepen: “de Here, die is God!”

materiaal:
B.I.V. 67a
(S15, 32, 41, 51, 59, 87, 89, 90,
91, 102, 106, 184, 211, 264, 266)

e. regen!
De mensen weten nu weer wie ze moeten dienen. Er is maar
één God. Ze willen de priesters van Baäl niet meer. Dan zegt
Elia tegen de koning, dat hij maar weg moet gaan. Er zal regen
komen. Als iedereen weg is, gaat Elia aan God vragen of hij
regen wil geven. Steeds weer kijkt zijn knecht naar de lucht om
te zien of er al een wolkje te zien is. Na zeven keer ziet hij een
klein wolkje. Even later klettert de regen neer. Het land kan
weer nat worden, de dieren en mensen kunnen weer drinken;
het koren kan weer groeien.

materiaal:
B.I.V. 67a met 30, zonder 41, 51,
59, 87, 89, 90, 91, 102, 106, 184.
(S15, 30, 211, 264, 266)
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4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- waar gaat de profeet Elia heen op dit plaatje (zo)?
- hoe lang heeft het al niet meer geregend in Israël?
- hoe ziet het land er nu uit?
aan Kinderen:
- hoe is de bui van koning Achab?
- wat is de schuld van Elia?
- wat heeft Elia al die jaren gedaan?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- hoe noemt Achab Elia als ze elkaar ontmoeten (ma)?
- waarom is Achab eigenlijk de ongeluksbrenger?
- luistert Achab nog naar God?
aan Kinderen:
- bidt koning Achab tot God?
- is Achab boos op Elia?
- is het de schuld van Elia dat het heel droog is in Israël?
- hoe wil Elia laten zien wie de echte God is?
aan Kleuters:
- waarom is het zo druk op de berg Karmel (di)?
- wat zullen alle mensen vandaag weten?
aan Kinderen:
- hoeveel priesters staan er van Baäl?
- met hoeveel mannen staat Elia?
- mag iemand het offer aansteken?
- wat zal de echte God het offer laten doen?
aan Kleuters:
- wat roepen de priesters de hele ochtend (wo)?
aan Kinderen:
- roepen de priesters hard?
- roepen de priesters heel lang?
- brandt hun hout?
- wat doet Elia? wat vraagt Elia aan God?
aan Kleuters:
- welke offer gaat branden (do)?
- hoe reageren de mensen er omheen?
aan Kinderen:
- wat roepen de mensen?
- gaat het na drie jaar weer regenen?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.10.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 1 Koningen 18:39.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- welke woordjes heb je gevonden op je werkblad?
- welke zin is juist?

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.10.1, voorgeknipte
5.10.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.10.1
ophangen, 5.10.2 uitdelen en op
plakken

c. 	 liedje
“Elia”

liedjesboek:
Alles Wordt Nieuw II, nr. 9
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5. toepassing: wie is de echte ...?
a. activiteit
Vandaag spelen we een spelletje: wie is de echte?
De leid(st)er spreekt samen met twee kinderen een bekende
persoon uit de Bijbel (bijvoorbeeld Noach en Mozes) of een
bepaald beroep af.
Voorbeeld:
De groep moet raden wie de echte Noach is?
Beide kinderen antwoorden op de vragen van de groep, de één
doet alsof hij Mozes is en de ander alsof hij Noach is. Zij mogen
alleen met ja en nee antwoorden. Daarna moet de groep zeggen
wie de echte is.
Je kunt dit ook met andere personen laten spelen of beroepen
laten uitbeelden.

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
geen

b. kringgesprek
- hoe wisten jullie nu wie de echte was?
- hoe wisten de mensen dat Elia’s God de echte is? Benadruk
nog eens dat God in de hemel, de echte God is.

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
geen

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
Alles Wordt Nieuw II, nr. 9

“Elia”
2. gebed
God, onze goede Vader, gelukkig maar dat u altijd dezelfde blijft.
U bent nog net zo sterk en wijs en goed, als op de dag waarop
u Elia op de Karmel hielp. Er kan nooit iets gebeuren waardoor
u zou veranderen. U bent de enige echte God van alles en van
iedereen. Daarom willen wij ook bij u horen en u nooit loslaten.
Wij horen bij u en dat willen wij nooit veranderen. Wij danken
u daarvoor in Jezus’ naam. Amen.
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

11.
Achab wil Nabots
wijngaard
1 KONINGEN 21
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u
zelf erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I),
de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
De inleidende woorden “Hierna gebeurde
het” (21:1), beloven in het Hebreeuws niets
goeds.  Meestal komt er een groot onheil om
de hoek kijken. Koning Achab (871-852) van
het Noordrijk Israël heeft zijn oog laten vallen op een stuk
grond dat naast het domein van zijn paleis ligt. Die wijngaard
behoort een Israëliet toe, die Nabot heet en die niet bereid is
deze af te staan. Ondanks de pogingen van de koning hem
te kopen of er in ruil een ander stuk grond voor te geven
houdt hij voet bij stuk.
De schrijver van het verhaal heeft die weigering duidelijk
op de voorgrond gehaald door deze met herhaling te citeren:
21:3
“De Here beware me ervoor, dat ik de erfenis van
mijn vaderen aan u zou geven”.
21:4
“Ik zal u de erfenis van mijn vaderen niet geven”.
21: 7 “Ik geef u mijn wijngaard niet”.
De eerste keer zijn de woorden van Nabot zelf, de tweede
keer is het een deel van zijn woorden die nog in koning
Achabs oren doorklinken. En de laatste keer als Achab het
aan zijn vrouw Izebel bericht, blijft slechts het feit, maar
niet meer de motivatie over. Men ziet dus de oorspronkelijke
woorden zeer sterk gereduceerd worden. En met reden! In
ieder geval voor Achab. Want in de eerste zin klinkt duidelijk,
dat Nabot de Here vreest en zich ervoor hoedt een dergelijke
overtreding te begaan. Volgens de wet van Mozes was het
niet toegestaan je eigen grond - die je in feite van God in
bruikleen hebt - aan een ander te verkopen (zie bijvoorbeeld
Numeri 36). In de tweede zin is de vrees die Nabot koestert
weggelaten. En in de derde zin is de verwijzing naar de wet
van Mozes niet meer te bespeuren, zodat Izebel de indruk
krijgt, dat het hier om een ongehoorzame onderdaan te doen
is, die de dienst wil uitmaken.
Izebel, die een heidense prinses uit Tyrus was, had het al niet
hoog op met de Israëlieten en zeker niet met hun godsdienst.
Ze deed er alles aan om haar eigen Baäldienst in te voeren.
Het ligt dus voor de hand dat ze niet met voorzichtigheid te

89

werk gaat, wanneer ze dit hoort van haar man; Achab zelf
gedraagt zich als een klein kind:
1. 	 hij kwam gemelijk (knorrig) en toornig thuis.
2. 	 hij legde zich neer op zijn bed.
3. 	 hij keerde zijn gezicht om.
4. 	 hij wilde niets eten (21:4).
Izebel vraagt wat er scheelt en na zijn onvolledig (en dus
oneerlijk) verslag van het gebeurde, neemt zij het heft in
handen en vaardigt een bevel uit dat er toe leidt dat Nabot
gestenigd wordt (21:8-10). De lezer kan weinig respect voor
de bestuurders van de stad hebben, die zich lenen voor zo’n
lage zaak.  Naboth wordt ervan beschuldigd god en koning
te hebben vaarwel gezegd. Dit is een fraaie manier om aan
te geven, dat hij beide heeft vervloekt. Op het vervloeken
van God en koning stond de doodstraf (Exodus 22:27). De
bestuurders van de stad bedienen zich op bevel van de koningin van nietswaardige lieden (21: 10,11,19). Dit zijn lui
die verdorven, zonder enig nut of afkomst, noch welvaart
zijn. Ze zijn door en door bedorven. Met andere woorden, de
oudsten van de stad maken gebruik van het uitschot van de
stad. Zelf zijn ze of zo corrupt als wat, of enorm bevreesd.
Zo gauw Achab van zijn vrouw hoort dat de wijngaard van
hem is, informeert hij niet eens hoe dat in elkaar zit, maar
huppelt als een blij knulletje naar de wijngaard toe (21:16).
Misschien informeert hij er ook niet naar, zodat hij altijd
kan ontkennen dat hij er een hand in heeft gehad of op de
hoogte is geweest van zijn smerige streek. Het in bezit nemen
van de wijngaard staat dan verder in het verhaal centraal:
21: 15 	 “Sta op, neem de wijngaard van de Jizreëliet Nabot
in bezit”
21:18 	 “hij is in de wijngaard om die in bezit te nemen”
21: 19 	 “hebt gij gemoord en ook in bezit genomen?
De schrijver heeft intussen voldoende laten blijken dat Nabot
inderdaad dood is (21:14, 15, 16) en in 2 Koningen 9:26
wordt nog even vermeld dat ook zijn zonen zijn terechtgesteld.  Anders was de koning nog niet in staat geweest om

zich de wijngaard toe te eigenen. Het is nu allemaal te ver
gegaan en God pikt het niet meer. Hij grijpt in door zijn
profeet Elia naar hem toe te zenden. De woorden die de
profeet namens God spreekt liegen er niet om!  Achab wordt
ervan beschuldigd niet alleen de wijngaard gestolen, maar
ook Nabot vermoord te hebben. Dit klopt ook wel!  Kleefde
het zegel van de koning niet op het bevel tot terechtstelling
van de hand van zijn vrouw? Achab reageert - weer als een
verwend kind - erg fel, omdat hij bang is dat zijn spelletje
niet doorgaat. “Hebt gij mij gevonden, mijn vijand?” (21:20).
Niet moeilijk dat de koning in Elia een vervelende klant ziet.
Elia had de drie jaar durende droogte aangekondigd.  Verder
had hij de 450 priesters van zijn vrouw laten afslachten. Maar
het mag niet baten; de schuld van Achab wordt uitvoerig
uitgespeld (21:19, 20-24).
1. 	 gij hebt u verkocht om kwaad te doen.
2. 	 gij hebt ergernis verwekt.
3. 	 gij hebt Israël doen zondigen.
4. 	 gij hebt zeer gruwelijk gehandeld door de afgoden achterna te lopen.
5. 	 gij hebt gemoord.
6. 	 gij hebt in bezit genomen.

De beschuldiging betreft dus niet alleen het gebeurde van
de laatste dagen, maar zijn algemene gedrag als koning over
Israël is in het geding. Het vonnis is dan ook in verhouding:
1. 	 Achab zal sterven.
2. 	 Achabs dynastie zal verdwijnen.
3. 	 Izebel zal een gruwelijke dood sterven.
Het onheil dat Elia over hem uitsprak, trof hem diep in zijn
gevoelens en deed Achab ertoe overgaan berouw te hebben
en te tonen
(21:27)		
1. hij scheurde zijn kleren.
		
2. hij deed een rouwgewaad aan.
		
3. hij vastte.
		
4. hij legde zich ter ruste.
		
5. hij liep met lome pas.
God interpreteert dit als een oprechte verootmoediging en
verzacht de straf. Niet Achab zal sterven, maar zijn opvolgers zullen dit lot ondergaan. Op zich, een zeer erge straf
voor een oud-oosters koning. Men hechtte toen zeer veel
waarde aan zijn nageslacht. Voor de lezer van vandaag doet
dit overgaan van de straf op zijn nageslacht erg vreemd aan.
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II. VOORBEREIDING
A. DOEL

D. VERTELLING

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: neem niets van een ander af.

1. het verhaal heeft twee kanten: de ene kant is
heel droevig; de andere kant is hoopgevend.
Als Achab de wijngaard niet op normale
manier kan krijgen, geeft hij toestemming
aan zijn vrouw om de wijngaard op een
oneerlijke manier te verkrijgen. Het is heel
erg, dat iemand zo ver kan gaan om al zijn
principes van eerlijkheid en rechtvaardigheid overboord te gooien. Als Elia Achab
hierover aanspreekt en hem duidelijk laat
zien, dat hij net zo zeer schuldig is als zijn
vrouw Izebel, dan blijkt, dat Achab toch
in staat is tot andere gevoelens. Hij toont
berouw, ja “hij verontmoedigde zich voor
God” Deze twee kanten maken dit verhaal
extra waardevol om ook aan kleuters en
kinderen te vertellen, hoewel dit we dit
minder sterk zullen doen uitkomen, dan
het eigenlijk is.
2. laat in het verhaal goed naar voren komen,
dat Achab zeer zeker wel schuldig was aan
de dood van Nabot. Hij kon in ieder geval
niet de schuld afschuiven. Als Achab van
Elia zijn vonnis te horen krijgt, weet hij
ook direkt, dat het een juist vonnis is. Hij
probeert zich niet vrij te pleiten. Probeer
dit facet in het kringgesprek duidelijk naar
voren te krijgen.

B. WERKBOEKJE
1. 	 antwoorden
zo wijngaard, buurman Nabot
ma juist, fout
di steelt
wo naar Izebel,
geen enkele zoon wordt koning
do ik geef u mijn wijngaard niet
vr 1. koning, paleis, Izebel, tevreden, wijngaard, buurman, kopen
2. goed = niet, niet, vader, boos, bed, brief,
niet eerlijk
2. leertekst
1 Koningen 21:6 - “ik geef u mijn wijngaard
niet”

C. MATERIAAL

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.11.3, 5.11.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.10.1)

E. ADVIEZEN

2. inleiding
geen

1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: S4, S7
figuren: 18, 32, 41, 76, 96, 171, 178, 180,
180b, 226, 229, 230, 241, 246, 249, 325
4. bespreking
werkboekje les 11, ingekleurde leertekstcirkel (5.11.1), voor elk kind één (al dan
niet gekleurde) leertekstcirkel (5.11.2)
5. toepassing
illustratie 5.11.5, scharen, lijm, papier
6. liedboekjes
Alles Wordt Nieuw II, nr. 9
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert II, nr. 44
Sabbatliedjes I, nr. 29
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III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

O God, onze hemelse Vader, we zijn blij met allerlei dingen die
we in de kindersabbatschool kunnen doen: we luisteren naar
bijbelverhalen, we horen muziek, we zingen, we bidden, we
doen spelletjes en we hebben vriendjes. Voor alles wat we doen
en voor al onze leuke ogenblikken in de kindersabbatschool,
dank u wel hemelse Vader. Amen.
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: Elia en de priesters van Baäl op de berg Karmel
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.11.3, 5.11.4 en 5.10.1 (van vorige les)

- wie zie er op dit plaatje (5.11.3)?
- voor wie zijn de offers?
- hoe wil men laten zien wie de echte God is?
- wat doen de priesters van Baäl?
- wat doet Elia?
- welk offer gaat branden (5.11.4)?
- welke god is dus de echte God?
-wat roepen de mensen?
- gaat het na drie jaar nu weer regenen?
kijk naar de leertekstcirkel (5.10.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“Elia”

liedjesboek:
Alles Wordt Nieuw II, nr. 9

2. inleiding: je zin niet krijgen

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
geen
kringgesprek:
- wat wil Robert heel graag?
- krijgt hij zijn zin? Mag hij met
Freddy en Betty gaan spelen?
- wat doet vader?
Het bijbelverhaal vertelt over iemand die zijn zin wèl krijgt.

a. vertelling
Kleine Robert ligt in bed. Het is al laat. Het is tijd om te slapen.
Maar Robert wil nog niet slapen. Ha, hij hoort Betty en Freddy
met elkaar praten. Robert gaat  rechtop in zijn bed zitten. “Uit
bed!” roept Robert. Maar niemand hoort hem roepen. “UIT...,
UIT...! Spelen...,” roept Robert boos. De tranen rollen over zijn
wangen. Daar komt papa. “UIT..., UIT...! Spelen...,” schreeuwt
Robert boos en heel verdrietig. Vader tilt Robert op, uit zijn bed.
Vader praat zachtjes met Robert. Hij loopt wat heen en weer in
de kamer met Robert op zijn arm. Dan zingt hij heel zacht een
liedje voor Robert. “Zo ventje, nu ben je vast wel weer moe.”
Roberts oogjes gaan dicht en vader legt hem terug, in zijn bed.
Al vlug is Robert op weg naar dromeland.
b. liedje
“nooit tevreden welvaartskind”
				

liedjesboek
“Elly en Rikkert II, nr. 44”
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3. bijbelverhaal: Achab neemt de wijngaard van Nabot af
a. Nabot, de buurman van de koning
Achab is koning van Israël. Hij woont in een paleis. Hij heeft
een mooie tuin rondom het paleis. Als hij op een dag gaat
wandelen, ziet hij de tuin van zijn buurman. De buurman heeft
prachtige druivenplanten in zijn tuin staan. Wat vindt Achab die
tuin mooi! Hij zou hem best willen hebben! Achab gaat naar
Nabot, de buurman. Hij vraagt hem, of hij de tuin mag kopen
of ruilen voor een andere tuin.

groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
B.I.V. 55a met S7, 41, 178, 180,
180b, 246, 249, zonder 90, 101,
279
(S4, S7, 18, 41, 171, 178, 180,
180b, 246, 249)

b. de weigering van Nabot
Nabot heeft naar Achab geluisterd. Dan zegt hij tegen de koning,
dat hij die tuin niet mag verkopen en niet ruilen. De tuin is al
heel lang van zijn familie. Zijn vader en zijn opa en diens vader
en opa hadden de tuin al. Achab hoort, dat Nabot hem de tuin
niet wil verkopen. Wat is hij boos! Hij gaat naar zijn paleis en
gaat kwaad op zijn bed liggen!

materiaal:
B.I.V. 55a met S7, 41, 178, 180,
180b, 246, 249, zonder 90, 101,
279
(S4, S7, 18, 41, 171, 178, 180,
180b, 246, 249)

c. het plan van Izebel uitgevoerd
Izebel, de vrouw van Achab komt zijn kamer binnen. Ze vraagt
hem, waarom hij zo boos is. Als ze het verhaal hoort zegt ze
tegen hem: “Ben jij nu de koning van Israël? Jij kan toch alles
krijgen wat je hebben wilt? Ik zal er wel voor zorgen, dat jij die
tuin krijgt!” Wat doet Izebel nu? Ze schrijft brieven en doet net
of de koning ze heeft geschreven. Nabot komt voor de rechter.
Een paar mensen zeggen, dat hij iets heel ergs heeft gedaan en
de rechter zegt dat hij schuldig is. Nu krijgt Nabot zijn straf en
Achab krijgt de tuin van hem.

materiaal:
B.I.V. 65a, met 96, zonder 176
(76, 96, 226, 229, 230, 241, 325)

d. Elia en Achab
Achab gaat wandelen in zijn nieuwe tuin. Wat is die toch mooi.
De druivenplanten staan overal. Opeens komt er iemand in de
tuin. Het is Elia. Achab vindt het helemaal niet leuk om te zien.
Elia zegt tegen hem: je hebt helemaal verkeerd gedaan door te
luisteren naar je vrouw. Daarom zullen je zonen en jij niet lang
meer koning zijn!”

materiaal:
B.I.V. 55a met S7, 32, 41, 178,
180, 180b, 246, 249, zonder 18,
90, 101, 279
(S4, S7, 32, 41, 171, 178, 180,
180b, 246, 249)

e. Achab krijgt berouw
Als Elia weg is, denkt Achab nog eens goed na. Hij krijgt nu
spijt van wat er is gebeurd. Diep onder de indruk gaat hij naar
zijn paleis terug. Hij wil zelfs niet meer eten en drinken. Nu pas
weet Achab hoe verkeerd hij heeft gedaan.

materiaal:
B.I.V. 55a met S7, 41, 178, 180,
180b, 246, 249, zonder 18, 90,
101, 279
(S4, S7, 41, 171, 178, 180, 180b,
246, 249)
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4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- wat zie je op dit plaatje (zo)?
- wat groeit er allemaal op een wijngaard?
aan Kinderen:
- wat wil Achab graag hebben?
- maar van wie is die prachtige wijngaard?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- waarom ligt Achab hier boos op bed (ma)?
- waarom wil Nabot de wijngaard niet verkopen?
aan Kinderen:
- mag Nabot de wijngaard niet verkopen?
- is Achab daar blij om?
aan Kleuters:
- wie komt hier bij Achab kijken (di)?
- vindt Izebel Achab een goede koning dat hij dit toelaat?
aan Kinderen:
- wat doet Izebel om ervoor te zorgen dat Achab wel de wijngaard krijgt?
- deed Nabot echt kwaad?
- krijgt of steelt Achab de wijngaard?
aan Kleuters:
- waar is Achab op dit plaatje (wo)?
- geniet Achab er van dat de wijngaard van hem is?
aan Kinderen:
- wie komt er in de wijngaard naar hem toe?
- luisterde Achab naar God of naar Izebel?
- wat zegt Elia tegen Achab?
aan Kleuters:
- wat doet Achab op dit plaatje (do)?
- heeft Achab spijt van wat hij gedaan heeft?
aan Kinderen:
- vergeeft God Achab?
- had Achab naar Nabot moeten luisteren?
- wat zei Nabot tegen de koning?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.11.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 1 Koningen 21:6.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- hoe heb je de zinnen bij oefening 1 afgemaakt?
- en bij oefening 2?
- hoe is jouw eigen tekening geworden?

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.11.1, voorgeknipte
5.11.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.11.1
ophangen, 5.11.2 uitdelen en op
plakken

c. 	 liedje
“nooit tevreden welvaartskind”

liedjesboek:
“Elly en Rikkert II, nr. 44”
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5. toepassing: blijf af wat van een ander is
a. activiteit
Bekijk samen deze illustratie. Wat is er allemaal gebeurd? Laat
de kinderen die delen die niet bij het dier horen uitknippen en
bij het juiste dier plakken. Maak alle dieren weer goed.

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
illustratie 5.11.5, scharen, lijm,
papier

b. kringgesprek
- waarom hoort dit lijf niet bij deze kop?
- hoe wist je wat waar hoorde?
- kon Achab gewoon de wijngaard van Nabot afpakken?
- waarom mocht dat niet?
- mogen wij iets wat van een ander is afpakken?
- waarom wel of waarom niet?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
geplakte collages van de kinderen

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
“Elly en Rikkert II, nr. 44”

“nooit tevreden welvaartskind”
2. gebed
Help ons Heer, om dankbaar te zijn voor alles wat we van u
hebben gekregen. Laat ons niet alles voor onszelf houden. We
kunnen best wat met anderen delen. Help ons om tevreden te
zijn met wat wij hebben. Wij hoeven niet en wij willen niet
jaloers zijn op wat anderen hebben. Laat ons juist blij zijn voor
wat anderen hebben, zelfs al hebben zij meer dan wij. Amen.
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

12.
Elisa wordt Elia's opvolger
2 KONINGEN 2:1-18; 4:1-7
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u
zelf erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I),
de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
In 2 Koningen 2:1-18 neemt de profeet Elia
afscheid van zijn trouwe vriend Elisa en medewerker. God had besloten Elia niet te laten
sterven, maar hem ten hemel op te nemen
(2:1). Dit was nog niet eerder in Israël gebeurd, tenzij men
het geval van Henoch zo wil interpreteren, omdat deze door
de Heer weggenomen was.
De meester van de profetengilde of school, Elia, probeert
Elisa van zich af te schudden om alleen te kunnen zijn bij
de opname. Blijkbaar voelde Elisa dat er wat aan de hand
was met zijn meester en zorgde er daarom juist voor dat
hij niet van zijn zij afweek. De pogingen van Elia mislukken en Elisa maakt hem keer op keer (3x) duidelijk, dat hij
hem niet zal verlaten. Hieruit blijkt een stuk trouw, maar
ook vastberadenheid van de kant van de leerling-profeet.
De afstand die ze intussen afleggen is niet mis: van Gilgal naar
Bethel, dan naar Jericho, waarna ze naar de Jordaan lopen.
Bij de rivier gekomen voltrekt Elia een wonder. Waarom is
niet duidelijk. Hij staat hier in de rij van grote mannen die
dat voor hem hebben gedaan:  Mozes voor de Schelfzee en
Jozua bij de Jordaan. Mozes had een keer de Nijl geslagen
met een staf, Elia doet het hier met zijn mantel.  Naar alle
waarschijnlijkheid is het wonder niet in de eerste plaats
gedaan om aan de overkant te komen, maar om een laatste
en zeer indringende indruk op Elisa na te laten. Wonderen
in de Bijbel gebeuren dan ook niet zomaar. Meestal zijn ze
bedoeld om geloof op te wekken of te verstevigen in God
of in wie hij gezonden heeft.
Na het oversteken vraagt Elia aan zijn vriend wat hij voor
zijn heengaan voor hem doen kan.  Elisa vraagt geen dingen
die hemzelf voordeel opleveren, maar de zaak van de Heer
ten goede komen. Dat hij een dubbel deel vraagt van zijn
meester betekent niet dat hij dubbel zoveel charismatische
middelen ter beschikking wil hebben. Net zoals de oudste
zoon bij het sterven van zijn vader een dubbel deel van
de nalatenschap krijgt, zo vraagt Elisa een stuk van Elia’s
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kunnen. Hij vraagt iets minder te worden dan Elia. Elia
vindt dit een moeilijke zaak, want niet hij beschikt erover
de geest uit te delen aan wie hij wil en in welke mate hij
dat wil. Een geval van gedeeltelijke overgang van de geest
vinden we in Numeri 11:17-25 (Mozes en de 70 oudsten).
Dat is een terrein dat God toebehoort. Daarom laat hij het
eigenlijk ook aan God zelf over (2:10).
Het tweede wonder uit dit verhaal overtreft het eerste.
Elia wordt ten hemel overgevoerd in een vurige wagen
met vurige paarden. Een beetje moeilijk om ons dat voor
te stellen. Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om
één van de strijdwagens die Elia in 2 Koningen 6:17 te
zien krijgt. Manifestaties van God gaan meer met bovennatuurlijke verschijnselen gepaard. Vuur speelt daar soms
een belangrijke rol bij.
Bij de opname roept hij Elia toe met “mijn vader, mijn
vader”. Iets wat te begrijpen is gezien de geestelijke relatie
tussen beide personen.
Na het gebeurde scheurt hij zijn kleren en toont daarmee
zijn rouwgevoelens.  
Bij zijn terugkeer naar Israël voltrekt hij hetzelfde wonder
als zijn meester. De leerlingen van Elia stellen dan ook
vast dat de “geest van Elia op Elisa is komen te rusten”.
De leerlingen erkennen in hem meteen hun nieuwe meester
en stellen hem voor toch op zoek te gaan naar Elia, hoewel
ze al eerder hadden opgemerkt dat het juist de bedoeling
was van God, Elia weg te nemen (2:3,5). Elisa maakt hen
duidelijk dat dat niet nodig is, maar ze blijven aandringen
zodat hij hen uiteindelijk laat gaan. Als ze na drie dagen
terugkeren, wijst hij hen erop, dat hij gezegd had, dat het
zinloos was. Hij leert hen hier dat zijn woorden niet uit de
lucht gegrepen zijn, maar werkelijkheidswaarde bezitten.
Terwijl de lezer afscheid heeft genomen van Elia, maakt
hij meteen kennis met zijn waardige opvolger. Dit verhaal
moet dan ook dienen om de geloofwaardigheid van Elisa’s
daden te onderstrepen. Dit is niet zo maar een doodgewoon

man, maar één van het kaliber van zijn meester.
In de volgende tekstgedeelten worden dan ook een serie
wonderen over Elia verteld, waaronder het verhaal van de
weduwe van één van de profeten van Elisa.
Het verhaal lijkt erg veel op dat van het wonder van Elia bij
de vrouw van Sarepta. Alleen gaat het hier om een Israëli-

tische en zijn de omstandigheden iets anders. Het wonder
echter komt ongeveer op hetzelfde neer: de olie raakte niet
op. Dat kinderen en vrouw slaaf moesten worden ter delging
van een schuld kan men vinden in Exodus 21:7; Nehemia
5:5 en andere Olijfsap is veel waard. De vrouw is dus met
de volle vaten goed geholpen.
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II. VOORBEREIDING
A. DOEL

D. VERTELLING

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: volg het goede voorbeeld

1. het verhaal is niet bedoeld als wonderverhaal. Hoewel het onverklaarbaar blijft,
wordt het wonder sober verteld. In het
kader van het hoofddoel van het volgen
van Elia door Elisa wordt de zorg van Elisa
voor een ander uitgewerkt.
2. neem de tijd voor de verwerking van de
toepassing. Het kringgesprekje moet leiden
tot een positief handelen.

B. WERKBOEKJE
1. 	 antwoorden
zo mantel van Elia
ma gaat niet? waar
di een kruikje met olie
wo leent, giet, helpen
do en Elisa vroeg haar: “kan ik iets voor u
doen?”
vr 1. dood, 2.pakt 3. over 4. slot
5. Elia, 6. gaat 7. geen  8. maar = opvolger

E. ADVIEZEN
1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

2. leertekst
2 Koningen 4:2 - “kan ik iets voor u doen?”

C. MATERIAAL

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.12.3, 5.12.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.11.1)
2. inleiding
lege verpakkingen en een illustratie van
(of echt) kannetje
3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: kamer, S2, S3, S4, S5, S7,
S16,
figuren: 29, 51, 63, 88, 99, 113, 199, 227,
229, 230, 231, 234, 241a, 250, 259, 260,
270, 287
4. bespreking
werkboekje les 12, ingekleurde leertekstcirkel (5.12.1), voor elk kind één (al dan
niet gekleurde) leertekstcirkel (5.12.2)
5. toepassing
spullen om mee te bouwen, bijvoorbeeld
blokken, lego, duplo, mozaïk of ministeck
en voorbeelden hiermee.
6. liedboekjes
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert II, nr. 44
Elly en Rikkert III, nr. 26
Sabbatliedjes I, nr. 29
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III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor de kindersabbatschool
en dat we iedere week op sabbat mogen komen om weer over u
te horen vertellen. Help ons vandaag dat we goed zullen opletten
bij het verhaal van Elia en Elisa. Zegen ons op deze dag. Amen
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: Achab neemt de wijngaard van Nabot af
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.12.3, 5.12.4 en 5.11.1 (van vorige les)

- waarom ligt Achab hier boos op zijn bed (5.12.3)?
- wat wil hij graag hebben?
- waarom wil Nabot de wijngaard niet verkopen?
- hoe zorgt Izebel ervoor dat Achab de wijngaard wel krijgt?
- wat doet Achab op dit plaatje (5.12.4)?
- wat heeft de profeet Elia tegen Achab gezegd over de wijngaard?
- heeft Achab naar God of naar Izebel geluisterd?
- welke straf krijgt Achab?
- heeft Achab spijt van wat hij heeft gedaan?
- vergeeft God Achab als hij dat ziet?
- is het goed om iets van een ander te nemen?
kijk naar de leertekstcirkel (5.11.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“nooit tevreden welvaartskind”
2. inleiding: hoe zijn levensmiddelen verpakt?
a. vertelling
Moeder doet boodschappen. Freddy en Betty helpen mee.
Mama kijkt op het boodschappenlijstje. Wat hebben we vandaag
nodig? “Freddy, haal jij een brood in een papieren z... (zak),”
zegt moeder. “Betty, wil jij melk halen? Niet in een fles maar
in een p... (pak).” Er staan nog veel meer boodschappen op het
lijstje: Aardbeien in een b... (bakje); jam in een p... (potje); sinaasappels in een n... (net); een reep chocola in z... (zilver) p...
(papier); peper in een strooib... (busje) en pepermuntjes in een
r... (rolletje)!  “Zo, nu hebben we alles, ik heb niets vergeten,”  
zegt moeder. De boodschappenkar is behoorlijk vol. Betty en
Freddy mogen de kar duwen. Betty zou wel in het karretje willen
zitten. Maar eigenlijk vindt ze zichzelf toch al te groot! Daarom
gaat ze maar op het randje staan. Het is ook leuk om te worden
geduwd. Bij de kassa moet moeder alles betalen. En dan doen
ze alle boodschappen in een ... (tas/krat/doos).

b. liedje
“leer mij uw liefde”
				

liedjesboek:
“Elly en Rikkert II, nr. 44”
groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
lege verpakkingen en een illustratie van (of echt) kannetje.
kringgesprek:
- eten en drinken wordt verpakt.
Het zit ergens in. Weten jullie nog
de naam van een verpakking?
(laat eventueel aanwijzen) Wat zit/
zat er in? Hoe weet je wat er in
zit?
- als al die verpakkingen er niet
zouden zijn, waar doe je dan
eten/drinken in?
Het bijbelverhaal gaat over iemand helpen die niet genoeg geld
heeft om voldoende eten te maken . Zij heeft ook een klein beetje
olie dat in een kannetje zit.
liedjesboek
Elly en Rikkert III, nr. 26
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3. bijbelverhaal: na Elia wordt Elisa de nieuwe profeet
a. Elia gaat weg
Elia heeft een leerling. Hij heet Elisa. Aan hem vertelt Elia alles over God. Elisa, de leerling van Elia, wil net als Elia God
dienen. Op een dag weet Elia, dat hij voor altijd weg zal gaan.
En dan zal Elisa alleen het werk van Elia moeten doen. Elisa
gaat met Elia mee naar een grote rivier. Daar aan de overkant
van de rivier, doet Elia zijn mantel uit. Opeens ziet Elisa een
wagen en paarden. Het lijkt wel of ze in brand staan, zo stralend
zien ze eruit. Dan is Elia weg. Niemand kan hem meer zien.
Elisa raapt de mantel van Elia op. Nu zal Elisa (net als Elia) de
knecht van God in Israël zijn.

groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
B.I.V. 69b met 29, 63, zonder 47,
51, 55, 215 en 287
(S2, S3, S4, S5, S7, S16, 29, 63,
287)

b. Elisa de profeet
Elisa gaat weer terug naar de andere kant van de rivier. Er staan
mannen op hem te wachten. Het zijn de leerlingen van Elia. Als
ze zien, dat Elisa de mantel van Elia aan heeft, begrijpen ze, dat
Elia er niet meer is.
Toch willen ze Elia gaan zoeken. Drie dagen lang zoeken ze in
de bergen en in de dalen. Ze vinden hem niet. Dan gaan ze met
Elisa mee en worden zij zijn leerlingen.

materiaal:
B.I.V. 69b met 63, 88, zonder 47,
51, 55 en 215
(S2, S3, S4, S5, S7, S16, 63, 88)

c. wat kan ik voor u doen?
Eén van de leerlingen is gestorven. Hij had een vrouw en twee
zonen. De vrouw komt bij Elisa. Ze vertelt hem, dat ze de rekeningen niet kan betalen, nu haar man dood is. Wat moet ze
nu toch doen?

materiaal:
B.I.V. 69b met 63, 88, 99 zonder
47, 51, 55,en 215
(S2, S3, S4, S5, S7, S16, 63, 88,
99)

d. niets dan een kruikje olie ...
Elisa vraagt aan de vrouw wat ze nog in huis heeft. “Alleen een
kruikje met olie,” zegt ze. Dan moet ze een heleboel kruiken
gaan lenen en die vullen met de olie uit haar eigen kruik. De
vrouw doet wat Elisa heeft gezegd. Van alle buren lenen zij en
haar zonen kruiken. Er zijn grote, dikke, hoge, smalle en kleine
kruiken. De vrouw vult met haar kleine kruikje al die kruiken
met olie!

materiaal:
B.I.V. 68a met 51, 99, 113, 259,
260, zonder 20, 29, 63, 106a
(kamer, 51, 99, 113, 199, 227,
229, 230, 231, 234, 241a, 250,
259, 260, 270)

e. uit de schulden
De vrouw gaat naar Elisa toe. Zij vertelt hem van al die gevulde
kruiken met olie. Elisa zegt tegen haar, dat zij de olie moet
verkopen. Dat doet de vrouw. Als ze alles heeft verkocht, heeft
ze genoeg om haar rekeningen te betalen. Dan houdt zij nog
genoeg over om verder van te leven.

materiaal:
B.I.V. 68a met 51, 99, 113, 259,
260, zonder 20, 29, 106a
(kamer, 51, 63, 99, 113, 199, 227,
229, 230, 231, 234, 241a, 250,
259, 260, 270)
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4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- wat zie je op dit plaatje (zo)?
- welke twee profeten zien de paarden met vurige wagen?
aan Kinderen:
- is Elisa een leerling van Elia?
- hoe vertrekt Elia?
- wat vindt Elisa nog?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- waarom is Elisa zo bedroefd als hij alleen terug komt (ma)?
- is Elisa nu net zo’n belangrijke profeet als Elia?
- willen de andere leerlingen naar Elia gaan zoeken?
aan Kinderen:
- wat zegt Elisa tegen hen?
- en hebben de vijftig mannen Elia gevonden?
- wat weten de leerlingen nu?
aan Kleuters:
- wat komt deze vrouw aan Elisa vragen (di)?
- wil Elisa de vrouw graag helpen?
aan Kinderen:
- wat heeft de weduwe in huis?
- wat moet de vrouw van Elisa doen?
aan Kleuters:
- doet de vrouw precies wat Elisa heeft gezegd (wo)?
- hoe komt de vrouw aan al die vaten?
aan Kinderen:
- wat doet ze met de olie?
- wie helpen haar?
- wanneer houdt de olie op met stromen?
- vindt de vrouw dat Elisa ook een man van God is net zoals Elia?
aan Kleuters:
- wat moet de vrouw met de volle vaten doen (do)?
- kan ze nu al haar rekeningen betalen?
aan Kinderen:
- wat zei Elisa de eerste keer tegen de vrouw?
- weet je nog hoe Elia een vrouw hielp?
- volgt Elisa het goede voorbeeld van Elia?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.12.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 2 Koningen 4:2.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- welke woorden heb je ingevuld in de grote cirkel op je werkblad?
- welk woord komt er uit de kleine rondjes?
c. 	 liedje
“leer mij uw liefde”

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.12.1, voorgeknipte
5.12.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.12.1
ophangen, 5.12.2 uitdelen en op
plakken
liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 26

103

5. toepassing: bouw volgens voorbeeld
a. activiteit
Vandaag gaan we iets bouwen, niet wat we zelf willen, maar
volgens een voorbeeld.
Je kunt kiezen uit (noem het materiaal dat aanwezig is).
Laat de kleuters en kinderen aan de gang gaan. De opdrachten
moeten niet te veel tijd vragen.

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
spullen om mee te bouwen, bijvoorbeeld blokken, lego, duplo,
mozaïk of ministeck en voorbeelden hiermee.

b. kringgesprek
- is het jullie gelukt om het werkje af te krijgen?
- vond je het makkelijk of moeilijk om met een voorbeeld te
werken?
- wie was het grote voorbeeld van Elisa?
- deed Elisa precies hetzelfde als Elia?
- hoe hebben ze beide een vrouw geholpen?
- wiens voorbeeld volgen jullie?
- waarom doe je dat?
(Let er op dat het wel om het volgen van de goede voorbeelden
gaat en niet om de slechte voorbeelden. Maak duidelijk dat ze
hierop moeten letten).

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
gemaakte werkjes

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 26

“leer mij uw liefde”
2. gebed
Grote God, wij zijn nog klein en wij moeten nog veel groeien
en heel veel leren. Als we ons altijd krom houden, dan groeien
we ook krom. Als we verkeerde dingen leren, dan doen we later
ook verkeerde dingen. Help ons om de goede dingen die onze
papa en mama, onze juf en onze meester doen, na te doen. Als
zij het goede voorbeeld geven dan willen we dat volgen, want
wij willen groot en vooral erg wijs worden. Dan kunnen we net
zo’n goede dingen doen als Elisa deed, want hij volgde ook het
goede voorbeeld van zijn meester. In de naam van Jezus. Amen!
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

13.
een vrouw vraagt
Elisa om hulp
2 KONINGEN 4:8-37
Lees één of meerdere keren aandachtig dit bijbelgedeelte. Denk erover na en probeer u
zelf erdoor te verrijken, zodat U een beter instrument kunt zijn om de kleuters/kinderen
te onderrichten. Vraag aan de Here God om u te helpen bij de studie van de informatie (I),
de voorbereiding (II) en het programma in de sabbatschool (III).

I. INFORMATIE - UITLEG - VORMING
leeftijd van haar man (4:14-17).
  7. hij wekt een dode jongen op (4:31-35).
  8. hij maakt oneetbaar voedsel weer eetbaar (4:38-41).
  9. hij vermenigvult eten (4:42-44).
10. hij geneest een melaatse (5:1-27).
11. hij doet een stuk ijzer in het water naar boven drijven
(6:1-7).
12. hij slaat vijandelijke soldaten met blindheid en geeft
hen het gezicht weer terug (6:8-23).
13. hij voorspelt gebeurtenissen die uitkomen (6:24; 7:20;
8:7-15; 9:1-15).
14. hij wekt een dode op terwijl hijzelf dood is. (13:20,21).
Wanneer men deze lange lijst van daden, wonderen en
voorspellingen leest dan kan men niet anders dan onder de
indruk zijn. Deze man was werkelijke een MAN GODS,
zo betoogt de schrijver van deze bijbelverhalen. Daar hoeft
geen misverstand over te bestaan. In het verhaal van de Sunamitische wordt dit onder andere tot uitdrukking gebracht
door middel van zeven keer “man Gods” te schrijven in
plaats van Elisa.
Al die daden geven aan dat God aan het werk is in deze man
wiens naam Elisa zelf ook “God helpt” betekent.
Terug naar het verhaal. Elisa wil zijn dankbaarheid aan
deze vriendelijke vrouw betonen en belooft haar - ondanks
het feit dat ze er niet naar gevraagd heeft - de geboorte van
een zoon. Dit gebeurt dan ook. Wanneer vele jaren later de
opgegroeide jongen ziek wordt en sterft is haar verdriet niet
te sussen. Ze brengt haar jongen naar de kamer van Elisa die
er op dat ogenblik niet is. Niemand mag zien dat de jongen
dood is. Dan gaat ze naar hem toe op de Karmel, wat op een
afstand van 25 km. van Sunem ligt! Als Gehazi naar haar
situatie vraagt, dan geeft ze hem een verkeerde voorstelling
van zaken. Slechts aan Elisa zelf wil ze haar nood klagen.
De vrouw, wiens naam ons onbekend is gebleven - als ook
de naam van kind en vader (slechts Elisa en Gehazi, zijn

Het verhaal over de Sunamitische biedt weinig
moeilijkheden. Het is eenvoudig en levendig
verteld. Enkele oosterse gewoonten moeten
wel even verklaard worden:
4:13  	 De uitdrukking betekent dat zij in eigen kring bijstand
kon krijgen.
4:23  	 Blijkbaar is het gebruikelijk op sabbat of op een
religieuze feestdag een man Gods op te zoeken.
4:24 Is het wel (sjalom) met u, met uw man en met uw
kind? Een gebruikelijke uitdrukking om te informeren
of alles goed gaat.
4:27  	 Want haar ziel is diep bedroefd, betekent: dat ze groot
verdriet heeft.
4:29  	 Het niet groeten en niet antwoorden wanneer men
onderweg iemand tegenkomt is een teken dat men
een dringende zending heeft. In het oosten houdt
het groeten van iemand het begin van een uitvoerig
gesprek in. Dit wil hij vermijden.
4:35  	 Niezen moet hier begrepen worden als een uitting
van de levensadem die ingeblazen is (Genesis 2:7)
Het verhaal op zich, hoewel zeer eenvoudig van inhoud,
houdt een aantal zeer belangrijke theologische lessen in.
Deze welgestelde vrouw draagt zorg voor het eten en later
voor een verblijf onder haar dak voor Elisa de profeet. Het
valt op dat in het verhaal vanaf 4:9 niet meer over Elisa
wordt gesproken maar over de “MAN GODS” tot bij 4:32.
Dit gebeurt in totaal zeven keer. En dit moet dan ook opgevat
worden als het hoofdgegeven van het verhaal. Elisa is een
man Gods bij uitstek! Dit blijkt uit de omliggende verhalen:
1. hij splitst water van de Jordaan. (2:14).
2. hij maakt het water van Jericho weer gezond (2:19-2).
3. hij bezit een geweldige charismatische kracht (2:23-25).
4. hij profeteert voor koningen (3:1-27).
5. hij zorgt dat de olie van de weduwe niet opraakt (4:1-7)
6. hij zorgt dat een vrouw een kind krijgt ondanks de hoge
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knecht, schijnen te tellen) - werpt zich aan zijn voeten en
klemt die vast. In haar woorden ligt een stuk verwijt aan het
adres van de man Gods. Had zij soms een kind gevraagd?
Had zij hem niet verzocht haar niet in moeilijkheden te
brengen? Ook neemt ze geen genoegen met de zending
van Gehazi naar haar dode zoon. Zij wil van de zijde van
Elisa niet wijken. Hij is haar enige hoop. De staf van Elisa

heeft geen kracht in zich, hij moet er zelf (met zijn gebed en
lichamelijk contact) aan te pas komen. De beschrijving van
het gebeurde is in grote trekken hetzelfde als de opwekking
van een jongen door zijn leermeester Elia. Het zevenmaal
niezen geeft aan dat de opwekking geen gezichtsbedrog is.
Hij ademt werkelijk! Ook deze vrouw is meer dan dankbaar
al uit ze het op een andere wijze dan de weduwe van Sarafat.
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II. VOORBEREIDING
A. DOEL

D. VERTELLING

Het doen kennen, begrijpen en toepassen van
het thema: help elkaar.

1. het verhaal van deze week staat in het teken
van de gastvrijheid en de volharding. In het
bijbelverhaal gaan we in op het gastvrij
“binnen laten” van iemand. Let er bij het
kringgesprek op, dat dit positief verloopt.
2. in het verhaal speelt de vrouw de hoofdrol.
Zij is het, die op het bouwen van de kamer
aandringt, zij is het, die voor de genezing
van haar zoon naar Elisa vertrekt.
3. de vrouw komt over als iemand die wel
degelijk weet wat zij wil! Zo heeft zij zich
duidelijk tot doel gesteld om met Elisa terug
te keren en zo gebeurt het ook. Zij blijkt
een volhouder!
4. maak de kleuters en kinderen duidelijk, dat
je je voor alles wat je wilt bereiken moet
inspannen, moet blijven volhouden.

B. WERKBOEKJE
1. 	 antwoorden
zo reist, helpt, komt, eet
ma bed, tafel, stoel, kandelaar
di goed = zoon, 1, wel
wo Elisa de profeet van God
do toen stond hij op en volgde haar
vr 1. helpen
2. mensen, kamer, zoon, hulp, helpen
2. leertekst
2 Koningen 4:30 - “toen stond hij op en
volgde haar”

E. ADVIEZEN

C. MATERIAAL

				
1. terugblik
twee ingekleurde tekeningen uit het werkboekje (5.13.3, 5.13.4) en de ingekleurde
leertekstcirkel van de vorige les (5.12.1)

1. zorg dat u tenminste een kwartier voor de
aanvang van het programma aanwezig bent.
Breng het lokaal in orde, leg het materiaal
klaar en vang vroege kinderen op.
2. stel voor u zelf een strak tijdschema op of
volg het voorgestelde schema op de voet
(met een horloge). Houd u er ook aan.
3. bereid uw materiaal tot in de puntjes voor.
U kunt jongelui of oudere leden inschakelen
voor het inkleuren van de tekeningen en
leertekstcirkels.

2. inleiding
geen
3. bijbelverhaal
viltmateriaal uitgave 1980!
achtergronden: kamer
figuren: 20, 29, 30, 63, 106a, 115, 118,
140, 199, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 241a, 250, 270 of
bord, bestek, tafelkleed, poppenhuis, bed
compleet met beddegoed, stoel,tafel, poppenwieg, pop
4. bespreking
werkboekje les 13, ingekleurde leertekstcirkel (5.13.1), voor elk kind één (al dan
niet gekleurde) leertekstcirkel (5.13.2)
5. toepassing
rol behang, kleurpotloden, stiften.
6. liedboekjes
Elly en Rikkert Witte Zwanen, Zwarte
Zwanen, nr. 4
Elly en Rikkert II, nr. 28
Elly en Rikkert III, nr. 26
Sabbatliedjes I, nr. 29
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III. PROGRAMMA
Kinderen ontvangen, jasjes ophangen en een plaats aanwijzen.
Vertel aan de kleuters/kinderen, dat ze even rustig op de stoeltjes
in het lokaal naar het materiaal mogen kijken. Ze kunnen met elkaar praten. Probeer in ieder geval een rustige sfeer te scheppen.

A. OPENING

groeps- en werkvorm:
allen in een kring, leid(st)er verwelkomt

1. welkom
a. zijn er bezoekers? Geef hen een sticker, kaartje of bloem.

materiaal:
zie voorwoord

b. 	 zijn er zieken? Gedenk hen in uw gebed. Stuur een kleuter/kind
dat al wat langer afwezig is een mooie kaart. Laat alle kleuters/
kinderen hun naam op de kaart schrijven.

materiaal:
kaart zieke(n)

c. 	 zijn er jarigen? Feliciteer hen even. Knoop even een gesprekje
aan met de jarige en informeer of er thuis al een feestje is gehouden; of hij of zij mooie cadeaus heeft gekregen.

groeps- en werkvorm:
allen rondom de jarige, die op een
stoel staat
activiteit:
aansteken kaarsjes, liedjes, uitblazen kaarsjes, geschenk

2. liedje
		
“de koninklijke trein”

liedboekje:
“ Elly en Rikkert Witte Zwanen,
Zwarte Zwanen, nr. 4”

3. gebed

groeps- en werkvorm:
in een kring (op de knieën),
leid(st)er bidt hardop

Grote God, dank u dat u de Vader van ons allemaal wilt zijn.
Als u onze Vader bent, dan zijn wij allemaal familie van elkaar.
Als kinderen zijn we broertjes en zusjes van elkaar. Onze juf (en
onze meester) in de kindersabbatschool is dan onze tante (en
onze oom). Wat fijn dat we allemaal bij elkaar horen. Help ons
om zo lief voor elkaar te zijn, zoals u lief voor ons bent. Amen.
4. zending
a. verhaal
Vertel het verhaal dat deze dag wordt aangeboden in de bundel
van zendingsberichten van dit kwartaal. Houd er een kort gesprekje over en laat het collectegeld ophalen.
b. 	 collecte en liedje
“een zendingsboot vaart naar het zendingsland”
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groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
zendingsbericht en - boot

liedboekje:
Sabbatliedjes I, nr. 29

B. LESBEHANDELING
1. terugblik: na Elia wordt Elisa de nieuwe profeet
a. kringgesprek
Vorige week hebben we een bijbelverhaal verteld en er samen
over gepraat. Laten we eens kijken wat jullie er nog van weten.

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
5.13.3, 5.13.4 en 5.12.1 (van vorige les)

- wat gebeurt er op dit plaatje (5.13.3)?
- welke profeten keken naar de paarden met de vurige wagen?
- wie werd er meegenomen naar de hemel?
- wie bleef er alleen achter?
- wil Elisa het goede voorbeeld van Elia volgen?
- wat vroeg een weduwe aan Elisa?
- wat doet de vrouw op dit plaatje (5.13.4.)?
- doet zij precies wat Elisa heeft gezegd?
- hoeveel olie had zij nog?
- en hoeveel vaten olie kan zij met haar kruikje vullen?
- wat gaat zij met al die olie doen?
- kan zij nu alle rekeningen betalen?
- vindt Elisa het fijn om de vrouw te helpen?
- vindt de vrouw Elisa echt een man God?
kijk naar de leertekstcirkel (5.12.1)
- wat zie je in de cirkel?
- zeg de leertekst om beurten op.
b. liedje
“leer mij uw liefde”

liedjesboek:
Elly en Rikkert III, nr. 26

2. inleiding: gastvrij zijn en iemand helpen

groeps- en werkvorm:
in een kring, leid(st)er vertelt
materiaal:
geen
kringgesprek:
- wie lijkt er op het zieke muisje?
- wie zorgen er voor opa?
- wat doet Freddy?
Het bijbelverhaal gaat over de
profeet Elisa die bij mensen mag
wonen. Die mensen helpen Elisa
en Elisa helpt die mensen.

a. vertelling
In de woonkamer staat een bed. En in dat bed ligt opa. Hij is
ziek en kan niet alleen thuis liggen. Moeder maakt kruidenthee.
“Freddy, breng jij een beker thee naar opa?” vraagt moeder.
Freddy gaat op het randje van het bed zitten. “Alsjeblieft opa,
lekkere thee.” “Dank je wel jongen,” zegt opa. Met kleine slokjes
drinkt hij van de thee.  “Zal ik je een verhaal vertellen, opa?”
vraagt Freddy. “Mmm, dat lijkt me leuk,” glimlacht opa. “In
het grote bos was een klein muisje ziek,” begint Freddy. “Vader
muis maakte een bedje voor het kleintje. Hij deed zacht mos en
donzige vogelveertjes in het bedje. Buurvrouw spin maakte een
warm dekentje van spinrag. Onder dat dekentje kon het zieke
muisje warm liggen. Toen kwam juffrouw bij voorbij. “Alsjeblieft, een kommetje zoete honing voor je zieke kleintje,” zei de
bij. “Dank je,  juffrouw bij!” piepte vader muis. En wie klopte
daar op de voordeur? Dat was meneer eekhoorn. “Alsjeblieft,
lekkere nootjes voor de zieke!” zei meneer eekhoorn. Het kleine
zieke muisje lag heerlijk in zijn warme bedje. Af en toe snoepte
hij van de honing en de nootjes. En na drie dagen ... was hij
weer helemaal beter!” “Dat was een mooi verhaal Freddy. Ik
ken iemand die op dat zieke muisje lijkt,” lacht opa en neemt
een slokje thee.
b. liedje
“België en Nederland”
				

liedjesboek
Elly en Rikkert II, nr. 28
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3. bijbelverhaal: de Sunamitische helpt Elisa en zij ervaart
zijn hulp
a. Elisa mag blijven eten
Elisa reist vaak door het land Israël. Dan eet hij steeds bij andere
mensen. Op een dag komt hij in een stad. Een rijke mevrouw
nodigt hem uit om te blijven eten. Als Elisa de keer daarop weer
in die stad komt, nodigt zij hem weer uit!

groeps- en werkvorm:
in een kring tijdens het hele verhaal, leid(st)er vertelt
materiaal:
B.I.V. 68a
(kamer, 20, 29, 63, 106a, 199,
227, 229, 230, 231, 234, 241a,
250, 270) of
bord, bestek, tafelkleed,
activiteit:
enkele kleuters /kinderen dekken
de tafel en leid(st)er leidt kringgesprek:
- vind jij het leuk om een vriendje
of vriendinnetje te eten te vragen?
- vind jij het leuk om bij iemand te
eten?
- komt er wel eens iemand bij jullie thuis eten?

b. Elisa krijgt een eigen kamer
De mevrouw ziet wel, dat Elisa soms erg moe is van al dat reizen.
Ze zegt tegen haar man: “laten we voor hem een kamer maken.
Daar zetten we een bed in en een tafel en stoel. Elke keer als
hij hier in de buurt is, heeft hij dan een eigen kamer!” Als Elisa
weer eens in de stad is, laat de mevrouw de verrassing zien. Nu
kan Elisa heerlijk even op bed gaan liggen als hij moe is!

materiaal:
B.I.V. 68b zonder 30 en 118.
(kamer, 140, 227, 228, 230, 232,
233)
of poppenhuis, bed compleet met
beddegoed, stoel en tafel
activiteit:
kleuter/kind maakt bed in orde
voor Elisa, richt kamer in, leid(st)
er leidt kringgesprek:
- vind jij het leuk als er iemand
komt logeren?
- vind jij het zelf leuk om bij iemand te gaan logeren

c. een stille wens vervuld
Elisa is erg blij met zijn nieuwe kamer. Hij vraagt zijn knecht,
waarmee hij de mevrouw een plezier kan doen. Ze heeft eigenlijk
alles al. Ze is rijk en heeft een grote familie. Dan zegt de knecht,
dat ze geen zoon heeft. Dat is een goed idee! Elisa zegt tegen
de mevrouw, dat God haar over een jaar een zoon zal geven. De
mevrouw kan het niet geloven. Zal zij echt een zoon krijgen?
Een jaar later wordt er inderdaad een zoontje geboren! Wie had
dat gedacht!

materiaal:
B.I.V. 68b met 20, 29 zonder 30
en 118.
(kamer, 20, 29, 140, 227, 228,
230, 232, 233)
of poppenwieg, pop
activiteit:
één der kleuters/kinderen maakt
een wiegje in orde en legt de pop
erin.

d. vertrouwen in Elisa
De jongen wordt al gauw groter en groter. Op een dag is hij
met zijn vader op het land. Opeens klaagt hij, dat zijn hoofd
zo zeer doet. Vlug wordt hij naar huis gebracht. Wat moet zijn
moeder toch doen? De hele morgen zit ze met hem op schoot.
Dan beweegt hij niet meer. Vlug legt de moeder hem in het bed
van Elisa. Ze roept een knecht en samen met hem gaat ze naar
Elisa toe. Elisa heeft haar verteld, dat ze een zoon zal krijgen.
Misschien weet hij ook wel, wat er met haar zoon moet gebeuren.

materiaal:
B.I.V. 68b zonder 30
(kamer, 118, 140, 227, 228, 230,
232, 233)

e. het vertrouwen wordt niet beschaamd
Elisa ziet haar al van verre komen. Hij stuurt zijn knecht naar
haar toe, maar zij wil Elisa spreken. Elisa stuurt zijn knecht naar
haar zoon toe, maar de mevrouw wil, dat Elisa zelf meegaat. Ze
blijft maar volhouden en tenslotte gaat Elisa mee. De knecht
van Elisa is bij de zoon geweest, maar hij heeft niets kunnen

materiaal:
B.I.V. 68b, neem aan het eind van
dit gedeelte 30 en 118 weg en
plaats 29, 106a en 115.
(kamer, 29, 30, 106a, 115, 118,
140, 227, 228, 230, 232, 233)
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doen. Nu gaat Elisa naar de kamer. Hij probeert de zoon warm
te maken. Als hij het een paar keer heeft geprobeerd, begint de
jongen opeens te niezen. Hij niest wel zeven keer!
Dan is hij weer wakker! Wat is de mevrouw blij! Ze bedankt
Elsisa en neemt haar jongen in haar armen. God heeft hem weer
levend gemaakt!
4. bespreking
a. werkboekje
we nemen ons werkboekje en kijken naar de plaatjes en of jullie
bij de vraagjes de goede antwoorden hebben.
aan Kleuters:
- bij wie is Elisa op dit plaatje (zo)?
aan Kinderen:
- reist Elisa veel door het land?
- helpt hij de mensen?
- waar komt hij op een dag?
- wat doet hij daar bij een rijke vrouw?

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
werkboekje

aan Kleuters:
- wat doet de man op dit plaatje (ma)?
- voor wie is de logeerkamer?
- waarom wil de vrouw dat Elisa een eigen plek krijgt bij hen?
aan Kinderen:
- doet zij dit omdat zij weet dat Elisa een man van God is?
- wat zetten zij allemaal in de kamer van Elisa?
aan Kleuters:
- waar zijn Elisa en zijn knecht Gechazi (di)?
- is Elisa blij met zijn mooie kamer?
aan Kinderen:
- wat vraagt hij aan Gechazi?
- wat belooft Elisa aan de vrouw?
- wanneer zal zij een zoon krijgen?
- is de vrouw blij met die belofte?
aan Kleuters:
- welke twee mannen zie je op dit plaatje (wo)?
- waarom pakt de jongen zijn hoofd vast?
aan Kinderen:
- wat doet de vader met de zoon?
- zal de zoon weer beter worden?
- wie kan de vrouw helpen?
aan Kleuters:
- naar wie ging de vrouw met de knecht (do)?
aan Kinderen:
- zal Elisa mee teruggaan en helpen?
b. 	 leertekst
- wat zie je in deze cirkel (5.13.1)?
- wat staat daarover in de Bijbel?
- laten we het even lezen in 2 Koningen 4:30.
- zeg nu ieder om de beurt de leertekst op
- wie heeft zijn werkje gemaakt?
- laat eens zien hoe hij is geworden?
- welk woord heb je gevonden in de puzzel op het werkblad?
- welke woorden heb je bij oefening 2 ingevuld?
c. 	 liedje
“België en Nederland”

groeps- en werkvorm:
leergesprek met instructies rond
de tafel
materiaal:
werkboek, 5.13.1, voorgeknipte
5.13.2, voor allen, Bijbel, lijm
activiteit:
leertekst laten opzeggen, 5.13.1
ophangen, 5.13.2 uitdelen en op
plakken
liedjesboek:
Elly en Rikkert II, nr. 28
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5. toepassing: we maken samen een muurkant
a. kringgesprek
- bij wie logeerde Elisa altijd in Sunem?
- wat wilde de vrouw graag hebben?
- wat beloofde Elisa haar?
- wat deed de vrouw toen haar zoon ziek werd?
- hebben wij ook wel eens hulp nodig?
noem eens wat voorbeelden.

groeps- en werkvorm
leergesprek rond de tafel
materiaal:
geen

b. activiteit
Vandaag hebben wij elkaars hulp nodig om een muurkrant te
maken. We gaan samen een muurkrant maken over het verhaal
van Elisa en de vrouw. We rollen een rol behang uit en tekenen
elk een stuk uit het verhaal.
Verdeel de kinderen bijvoorbeeld in zeven groepjes en deel de
rol behang dan ook in zevenen. (minder kinderen, meerdere
delen geven of zelf mee tekenen)
1. de man, de vrouw, Elisa en zijn knecht aan tafel.
2. het huis met een plat dak en de man die aan het timmeren is.
3. Elisa op bed in zijn nieuwe kamer.
4. de vrouw bij haar huis met een baby.
5. de vrouw met knecht en ezel bij Elisa op de berg.
6. Elisa biddend bij de zoon die op bed ligt.
7. de man, de vrouw, de zoon, Elisa en zijn knecht vrolijk in
de woonkamer.
Kinderen die kunnen schrijven mogen er ook tekst bij schrijven.
Hang de muurkant bijvoorbeeld in de hal of in de kerk op om te
laten zien en geef de muurkrant als titel: help elkaar!

groeps- en werkvorm
leid(st)er vertelt, kleuters/kinderen
voeren uit
materiaal:
rol behang, kleurpotloden, stiften.

C. SLUITING
1. liedje

liedjesboek:
Elly en Rikkert II, nr. 28

“België en Nederland”
2. gebed
Dank u, o God voor uw hulp en voor iedereen die u weer helpt
om voor ons te zorgen. Voor papa’s en mama’s, voor iedereen
die thuis voor ons zorgt. Voor de meester of de juf die ons op
school helpt en voor iedereen die ons over u vertelt. Wij willen
ook graag helpen wie onze hulp nodig hebben. In de naam van
Jezus zeggen en vragen wij u dit. Amen
3. afscheid
Neem van elk kind afzonderlijk afscheid. Wens het een fijne
dag en spoor het aan om volgende week terug te komen.
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groeps- en werkvorm
staan in een kring, leid(st)er bidt
hardop.

ELKE DAG MET GODS WOORD
LEERPLAN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN

januari - maart

april - juni

juli - september

oktober- december

nummer 1

nummer 2

nummer 3

nummer 4

Adam - Isaak

Jakob - Mozes

Mozes - Jozua

Jozua - David

nummer 5

nummer 6

nummer 7

nummer 8

David - Elisa

Elisa - Jezus

Leven en leer
van Jezus (1)

Leven en leer
van Jezus (2)

nummer 9

nummer 10

nummer 11

nummer 12

Leven en leer
van Jezus (3)

Leven en leer
van Jezus (4)

Jezus - Petrus

Petrus - Paulus

1e jaar

2e jaar

3e jaar
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