
Batseba zei tegen koning David: ‘Nu zit iedereen 
in Israël in spanning. U moet nu zeggen wie de 
nieuwe koning wordt, voordat u sterft. Anders 

wordt Adonia de nieuwe koning. En dan wordt het 
gevaarlijk voor Salomo en mij.’

1 KONINGEN 1:20-21
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Zet voorzichtig het deksel rechtop op de
opening van de fles. Zet de binnenkant van

het deksel naar jezelf toe.

Tik met deze vingers kort en krachtig
tegen het deksel, zodat het opzij beweegt

en de moer recht naar beneden valt.

De fles is de troon. Het deksel staat voor
Adonia, die zichzelf tot koning uitroept.

David wil dat Salomo koning wordt.
Door het deksel weg te duwen,

wordt Adonia onttroond.
Alles ‘valt op zijn plek’:

Salomo wordt de nieuwe koning.

Het moertje staat
voor Salomo.

1
Leg het moertje op één van zijn zes kanten
op het hoogste punt van het deksel, recht

boven de opening van de fles.

2

Houd je wijsvinger en je middelvinger
tegen de linker binnenkant van het deksel.

3 4

!
Let op:

je moet snel en krachtig
tegen het deksel tikken.

Wat heb je nodig?
* een lege fles  * een breed deksel (van een pindakaas- of pastapot)

* een zeskantig moertje

Batseba zei tegen koning David: ‘Nu zit iedereen in Israël in spanning. U moet nu 
zeggen wie de nieuwe koning wordt, voordat u sterft. Anders wordt Adonia de 

nieuwe koning. En dan wordt het gevaarlijk voor Salomo en mij.’

1 Koningen 1:20-21.

ONTTROOND

Adonia roept zichzelf tot 

nieuwe koning uit. Maar blijft 

hij lang op zijn troon? 

Ontdek het in dit proefje!
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HET VERHAAL IN BEELD

Ga aan de slag met het verhaal door 

erover te tekenen of te schrijven!

Wat heb je nodig?
-  een vel A5-papier, of een vel A4-papier dat je dubbel 

vouwt zodat je een ‘boekje’ krijgt

-  kleurpotloden, viltstiften en/of een pen

Aan de slag:
-  Stel je voor dat het bijbelverhaal van vandaag is 

verfilmd en op dvd komt. 

  •  Houd je van  tekenen? Teken dan een omslag voor 

deze dvd. Leg het A5-papier of het gevouwen 

A4-papier verticaal (staand) voor je en maak een 

tekening die bij het verhaal past. 

  •  Houd je van schrijven? Bedenk een titel voor 

de film. En schrijf in ongeveer tien regels op 

waar de film over gaat. Die tekst komt op 

de achterkant van de dvd.

  •  Houd je van tekenen én van schrijven? 

Maak dan zelf een compleet dvd-omslag!

SAUL, DAVID EN SALOMO

Salomo is de derde koning van Israël. Saul is 

de eerste koning. Het verhaal over Saul die 

koning wordt staat in 1 Samuel 9:15-10:24. 

Daarna wordt David koning. Dat lees je in  

1 Samuel 16:1-13.

Adonia is de oudste zoon van David die nog 

leeft. Hij roept zichzelf uit tot koning. Maar 

David wil dat een andere zoon koning  

wordt: Salomo. 

God heeft aan David beloofd dat er altijd 

iemand uit zijn familie koning zal zijn. Dat 

staat in 2 Samuel 7:11-19.

Tips
- Je kunt deze 

opdracht ook samen 
met iemand doen.

- Vind je het leuk om te 
filmen? Neem dan een 

trailer voor de dvd 
op! 

KONINGEN EN PROFETEN

De profeet Natan speelt een belangrijke rol in het verhaal. Daaruit blijkt 

hoe belangrijk God is voor de koningen van Israël. Die koningen kunnen 

niet zomaar zelf bepalen hoe ze koning willen zijn, en wat ze wel en niet 

doen. Een profeet zalft de koning als die aan zijn koningschap begint: hij 

giet dan een beetje olie over het hoofd van de koning. En een profeet 

wijst de koning terecht als dat nodig is. Daarmee laat die zien dat er 

maar één echte koning van het volk van Israël is: God. En daar moeten 

de profeten het volk en de koning steeds aan herinneren. 


