
 

 

Bijbel Basics – Salomo & Prediker 
 
Beste ouder of opvoeder, 
Uw kind doet mee met Bijbel Basics, het kindernevendienstprogramma van het Nederlands 

Bijbelgenootschap waarin de Bijbel én het kind centraal staan. De komende weken lezen we verhalen 

over Salomo. We lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat hij de tempel 

voor God bouwt. We lezen in dit blok ook een wijsheidstekst uit het bijbelboek Prediker. 

De volgende bijbelgedeelten staan centraal: 
1. Salomo wordt koning (1 Koningen 1:1-2:12) 

2. Salomo is wijs (1 Koningen 3:5-28) 

3. Voor alles is er een tijd (Prediker 3:1-8) 

4. Salomo bouwt een tempel (1 Koningen 6) 

Bent u benieuwd wat uw kinderen allemaal gaan beleven, en wilt u tips om het gesprek met hen aan 
te gaan? Lees dan verder! 
 
Zondag 5 juli 2020 – Salomo wordt koning 
Op deze zondag staat 1 Koningen 1:1-2:12 centraal: Salomo volgt zijn vader David op als koning van 
Israël. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Salomo die zijn vader David opvolgt als koning. Aan 
die opvolging gaat een spannend verhaal over de troonopvolgers Adonia en Salomo vooraf. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Adonia die zich de troon toe-eigent en Salomo die 
door David als de nieuwe koning aangewezen wordt.  
 
Voor de jongste kinderen is er een leuk tikspel bij het bijbelverhaal. Ook hebben de kinderen wellicht 
een knutselwerk gemaakt waarin Salomo gekroond wordt tot koning. Tot slot is er een puzzel waar 
ze bij elke kroon steeds op zoek gaan naar de volgende letter van het alfabet. Een hele klus, maar als 
ze de woorden gevonden hebben, kunnen ze met hulp van die woorden het verhaal navertellen. 
 
De oudste kinderen hebben ontdekt dat je niet samen met één vilstift een tekening kunt maken. 
Welllicht hebben de kinderen een trailer van het verhaal bedacht of een DVD-omslag ontworpen. 
Tenslotte is er bij dit verhaal een proefje waarin de kinderen zien dat Salomo koning wordt, zoals zijn 
vader David had beloofd. Dit proefje kun je ook thuis doen. Je hebt er een fles, een zeskantig moertje 
en een deksel voor nodig. Het proefje is te vinden op de website van Bijbelbasics bij deze zondag. 
 
Zondag 12 juli 2020 – Salomo is wijs                                                                                                                     

Op deze zondag staat 1 Koningen 3:5-28 centraal: koning Salomo is een wijze koning. Voor de 

kinderen van 4-8 jaar richten we ons op koning Salomo die aan God mag vragen wat hij maar wil; hij 

kiest voor wijsheid om zo het volk te kunnen leiden.                                                                                        

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op koning Salomo die zijn wijsheid laat zien als hij een 

oordeel uitspreekt over twee moeders die ruzie hebben over een kind.  

Met de kinderen kun je verder nadenken over het woord ‘wijs’. Wanneer ben je wijs? Is het woord 

‘wijs’ hetzelfde als het woord ‘slim’? In het verhaal zegt God tegen Salomo dat hij mag vragen wat hij 

wil. Wat zouden de kinderen vragen, als God dat tegen hen zou zeggen? In de kinderdienst zijn er 

allerlei opdrachten over keuzes te vinden. De kinderen ontdekken een mooie bijbeltekst aan de hand 

van goede keuzes die ze maken. Ook is er een spel waarbij ze vragen moeten beantwoorden maar 

ook vragen mogen stellen. Dit spel is te vinden op de website van Bijbelbasics bij deze zondag en al 

spelend ontdekt u wat uw kind heeft geleerd van het bijbelverhaal. 



 

 

De oudste kinderen gaan wellicht in kranten en tijdschriften op zoek naar koppen, artikelen of 
afbeeldingen die met wijsheid te maken hebben. De kinderen maken in kleine groepje van alle wijze 
opmerkingen, besluiten en afbeeldingen een collage. Ook bij dit verhaal is een proefje dat de 
wijsheid van Salomo goed verbeeldt. De wijsheid van Salomo is enorm. Niemand was zo wijs als hij. 
 
Zondag 19 juli 2020 – Voor alles is een tijd                                                                                                        

Op deze zondag staat Prediker 3:1-8 centraal: voor alles in het leven is er een eigen tijd.                     

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons erop dat er een tijd is om te huilen en verdriet te 

hebben en een tijd om te lachen en te dansen. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de 

gedachte dat er voor alles in het leven een eigen tijd is.   

De kinderen komen misschien thuis met een ‘tegengesteld memory’ dat met elkaar gespeeld kan 
worden. Voor de jongste kinderen is er een proefje over verdriet en blijdschap. Dit proefje willen de 
kinderen vast thuis aan u laten zien. U heeft er een papiertje, twee glazen water en een scheut 
afwasmiddel voor nodig. Misschien een goed moment om tijdens het proefje te vragen waar zij 
verdrietig om zijn (geweest) en of ze nog een gebeurtenis weten waar ze heel blij van werden. 
 
De oudste kinderen kunnen een zandloper maken. Ook is er een werkblad met een klok waar 
kinderen de bijbelteksten in beeld brengen door ze uit te tekenen. In een andere opdracht bedenken 
de kinderen hoe ze de beelden die Prediker gebruikt het beste kunnen uitbeelden. 
 
 
Zondag 26 juli 2020 – Salomo bouwt de tempel                                                                                                  

Op deze zondag staat 1 Koningen 6 centraal: koning Salomo bouwt de tempel voor God.                     

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de bouw van de tempel voor God, precies zoals 

Salomo het bepaalt. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de tempel als een huis voor 

God: God wil bij de Israëlieten wonen. 

Er zijn veel bouwopdrachten bij dit bijbelgedeelte. Wellicht hebben de kinderen met een blinddoek 

voor geprobeerd een muur te bouwen of komen ze thuis met een mooie knutsel van de tempel van 

Salomo. Ook kunnen ze lekker aan de slag met lego, kapla of andere blokken en bouwmaterialen.  

De oudste kinderen ontdekken met behulp van een proefje dat God er is, ook al kun je Hem niet zien.                                       

Salomo maakte een plattegrond van de tempel. Lukt het de kinderen om een plattegrond van hun 

slaapkamer te maken? Salomo bouwt een tempel voor God. Als de kinderen een gebouw voor God 

mochten maken, hoe zou dat eruit zien? En weten de kinderen waar God eigenlijk woont?   

Op zondag  2 augustus start Bijbelbasics met vier voorbeeldverhalen (gelijkenissen) uit het evangelie 
van Matteüs. Elk van de vier verhalen laat de wijsheid van Jezus zien.  
 
                                                                                        

 

 


