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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met drie 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.

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 vooraf over de troonopvolgers Adonia en Salomo.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Adonia die zich 

de troon toe-eigent terwijl Salomo door David 

als de nieuwe koning aangewezen wordt. 

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

We lezen vandaag uit het begin van het 

bijbelboek 1 Koningen. De boeken 1 en 2 

Koningen horen bij de boeken 1 en 2 Samuel. 

Ze gaan over de koninkrijken Juda en Israël. 

Na 1 en 2 Koningen volgen de boeken 1 en 

2 Kronieken. Zij geven de verhalen van Juda 

en Israël op hun eigen manier weer. 

In de boeken 1 en 2 Samuel speelt de 

profeet Samuel een belangrijke rol. Het is 

de overgangstijd tussen het bestuur door de 

rechters en de koningen. 

Samuel maakt Saul de eerste koning van 

Israël. Saul wordt opgevolgd door koning 

David. En God doet David een belofte: hij 

belooft aan David dat er altijd iemand uit zijn 

familie koning zal zijn.  

David is eerst 7,5 jaar koning van Juda, en 

daarna regeert hij 33 jaar over heel Israël. Dit 

Israël bestaat uit de twee gebieden Juda en 

Israël samen. 

Het boek 1 Koningen sluit direct aan op deze 

verhalen uit 2 Samuel. David is op hoge 

leeftijd gekomen, en we lezen over twee 

gegadigden voor het koningschap. Davids 

zoon Adonia eigent zich het 

koningschap toe, maar uiteindelijk 

wordt  

Davids zoon Salomo koning. 

David en Salomo zijn de enige koningen die 

over alle stammen van Israël regeren. Na 

Salomo valt het rijk uiteen in de koninkrijken 

Israël en Juda. 

In 1 en 2 Samuel leren we het eigene van 

het koningschap van de koning van Israël 

kennen. De koning kan niet regeren en 

rechtspreken zoals het hemzelf goeddunkt. 

Hij moet zich houden aan wat God wil; God 

blijft uiteindelijk de echte koning van zijn volk 

Israël. Dat zien we onder andere terug in de 

belangrijke rol die de profeten – mannen die 

door God gestuurd worden – spelen. 

De profeet Samuel bijvoorbeeld zalft Saul, 

en later David, tot koning. Maar Samuel moet 

Saul ook terechtwijzen en hem zeggen dat 

hij geen koning meer mag zijn. Later wijst de 

profeet Natan koning David terecht, als David 

Batseba van haar man Uria heeft afgepakt. 

Ook in 1 en 2 Koningen speelt dit een 

belangrijke rol: profeten herinneren de 

koning en het volk steeds aan de wet van 

Mozes en aan God als hun uiteindelijke 

koning. 

Over de tijd van de rechters lees je in de bijbelboeken Rechters 

(Bijbel Basics zondag 119-121) en Ruth (Bijbel Basics zondag 122-123).

En deze verhalen lees je in 1 en 2 Samuel:

-  Samuel maakt Saul koning: 1 Samuel 9:15-10:24, Bijbel Basics 

zondag 125

- David wordt koning: 1 Samuel 16:1-13, Bijbel Basics zondag 134

-  God belooft aan David dat er altijd iemand uit zijn familie koning 

zal zijn: 2 Samuel 7:11-19, Bijbel Basics zondag 114.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Koning David is oud geworden. De vraag naar wie hem zal opvolgen 

wordt actueel. In die situatie ontvouwt zich een spannend verhaal: er 

zijn twee kandidaten als troonopvolger, elk met een eigen achterban 

die hem steunt. 

Davids zoon Adonia wil koning worden. Hij is de kroonprins, omdat hij 

de oudste zoon is die nog leeft. Hij eigent zich het koningschap toe 

en gedraagt zich alsof hij de nieuwe koning al is. Hij viert dat met een 

groot offerfeest met zijn eigen genodigden.

Maar er zijn ook mannen die de plannen van Adonia niet goed 

vinden. Dat zijn onder andere de priester Sadok, de profeet Natan en 

Davids dapperste soldaten. Zij zijn niet uitgenodigd op het offerfeest 

van Adonia. Net als een andere zoon van David: Salomo. 

De profeet Natan stuurt Batseba naar David toe om hem te vertellen 

wat Adonia aan het doen is. Batseba is de moeder van Salomo. Zij 

moet David herinneren aan een belofte die David zelf gedaan zou 

hebben: dat Salomo na hem koning zal worden. En, zegt Natan, als 

Adonia koning wordt, wordt het gevaarlijk voor Batseba en Salomo. 

De macht van de één kan in een koninklijke familie de dood van de 

ander betekenen, als die zijn macht bedreigt. 

Natan en Batseba speelden eerder samen een rol in 

een verhaal rond koning David. David pleegde overspel 

met Batseba en werd toen door de profeet Natan 

terechtgewezen. Natan bracht de onheilstijding dat hun 

zoon zou sterven, als straf voor het overspel. Inmiddels 

is Batseba één van de vrouwen van koning David. Je leest dit verhaal 

in 2 Samuel 11 en 12.

Batseba spreekt met David, en Natan voegt zich bij hen. David 

bekrachtigt vervolgens dat Salomo koning zal worden. Hij geeft 

de priester Sadok en de profeet Natan de opdracht om Salomo tot 

koning te zalven. En zo gebeurt het ook. 

De belofte van David waar Batseba en Natan hem aan herinneren, 

vinden we niet terug in voorafgaande verhalen. Wel lezen we over 

de belofte die Natan David namens God doet in 2 Samuel 7:11-19: er 

zal altijd iemand uit de familie van David koning zijn. En we lezen in 

2 Samuel 12:24-25 dat God houdt van Salomo, de zoon van David 

en Batseba. God geeft Natan de opdracht om het kind Jedidja te 

noemen: geliefde van de Heer.

Vlak voordat David sterft, draagt hij Salomo op om zich te houden 

aan Gods wil en God met hart en ziel toegewijd te blijven. Na de 

dood van David is Salomo de nieuwe koning. 
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van 1 Koningen 1:35.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van 1 Koningen 1:20-21.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-6 jaar 

Om te doen: Salomo wordt koning

Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   kleurpotloden

-   allerlei versierspullen zoals glitters, 

diamantjes, veertjes, stickers

6-8 jaar 

Om te doen: Wie volgt?

Per kind:

-  het werkblad

-  een potlood

En verder:

- kleurpotloden

8-12 jaar 
Om te beginnen

Per tweetal:

-   een wit vel A4-papier

-   een viltstift

Bijbeltekst

-   een bijbel

Om te doen: Het verhaal in beeld

Per kind:

-  een vel A5-papier

En verder:

-  pennen 

-  kleurpotloden of viltstiften

Om te doen: Wie is de koning(in)?! 

-   een krijtje, een lang stuk (spring)

touw of afzetlint

 

Om te doen: Onttroond

-   een lege fles

-   een breed deksel (van een 

pindakaas- of pastapot)

-   een zeskantig moertje

144

debijbel.nl/bijbelbasics

Koning David zei: ‘Salomo moet op 
mijn  troon  gaan zitten. Hij moet gaan 

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

1 KONINGEN 1:35

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

144

debijbel.nl/bijbelbasics
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6.  MOMENT MET DE 

KINDEREN  

IN DE DIENST

Zwaar geschut/d

Als Salomo bij de Gichon-bron 

tot koning is gezalfd, gaat 

iedereen met  Salomo  mee 

terug naar de stad. De mensen 

spelen op fluiten, ze zingen 

en juichen van blijdschap. De 

grond schudt ervan.

Aan de slag:
-  De kinderen springen en 

stampen zo hard mogelijk op 

de grond. 

-  Voelen ze de grond 

schudden?

-  Vertel de kinderen dat er iets 

bijzonders gebeurt in het 

bijbelverhaal van vandaag. 

De grond schudt ervan… 

Waarom de grond schudt, 

horen de kinderen in de 

kinderdienst.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Saul, David, Salomo

De kinderen horen over de zalving van de derde koning 

van Israël: Salomo. Herinneren ze zich ook de eerste twee 

koningen nog?

Aan de slag:
-   De kinderen staan in een kring.

-   Het eerste kind in de kring roept: ‘Eén!’, het volgende: 

‘Twee!’, het derde kind roept: ‘Drie!’ Het vierde kind roept 

vervolgens weer: ‘Eén!’, en zo door, waarbij een aantal keren 

de kring wordt rondgegaan. De kinderen moeten proberen 

dit zo snel mogelijk te doen.

-    Vervang nu één, twee, en drie door: Saul, David en Salomo. 

Lukt het nu net zo snel als bij het noemen van de getallen? 

8-12 jaar 

Twee koningen?

Adonia, de oudste nog levende zoon van David, wil koning 

worden. Maar David wil dat zijn zoon Salomo koning wordt. 

De kinderen ontdekken dat twee koningen tegelijk niet 

mogelijk is. 

Wat heb je nodig?
Per tweetal:

-   een wit vel A4-papier

-   een viltstift   

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in tweetallen.

-  Geef ieder tweetal een stift en een tekenvel.

-  Vertel de kinderen dat ze geen contact meer met elkaar 

mogen maken (noch verbaal noch non-verbaal).

-  Elk tweetal houdt samen de stift vast en mag die niet loslaten.

-  Samen tekenen ze zo snel mogelijk een paleis met ramen, 

een poort, een vlag, enzovoort.

-  Kijk hoe de kinderen samenwerken terwijl ze tekenen.

-  Op jouw teken stoppen de kinderen met tekenen.

-  De kinderen bekijken de tekeningen. Waar zien ze 

afwijkingen, dikke stiftpunten van het wachten, of andere 

oneffenheden? 

-  Hebben de kinderen ontdekt dat je niet allebei tegelijk iets 

met de stift kunt doen? Als je allebei aan de viltstift trekt, gaat 

de viltstift alle kanten op. Als je allebei niks doet, gebeurt er 

niks en komt er een dikke stip op je papier.

-  Vertel dat in het verhaal van vandaag David wil dat zijn zoon 

Salomo koning wordt, maar dat een andere zoon van David, 

Adonia, ook koning wil worden. Dat gaat niet samen. Wie van 

de twee wordt de koning? 

Tip 
Heb je alleen oudere 

kinderen? Je kunt het iets 
moeilijker maken door eerst alleen ‘één’ te vervangen door ‘Saul’. Dus: Saul, twee, drie, Saul, twee, drie, Saul, … Daarna vervang je ook de twee en krijg je: Saul, David, drie, Saul, David, drie, … enzovoort. 

Vervang tot slot de drie 
door Salomo.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

In het verhaal horen we over koning David.

Hij is oud en er moet een nieuwe koning komen.

Op aarde komen er steeds nieuwe koningen. 

Ze wisselen elkaar af.

Maar u bent de enige koning van de hemel en van de aarde.

U bent koning en u blijft koning.  

Wij aanbidden u als onze koning. 

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij 1 Koningen 1:1-2:12

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het 

verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag 

de kinderen om goed te kijken en te vertellen 

wat ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit 

het bovenbouwmateriaal gebruiken om wat 

meer uit te leggen.

Wie wordt de nieuwe koning?

De profeet Natan rent door de gangen van het 

paleis van koning David. Koning David is al heel 

lang koning van Israël en Juda. Hij heeft veel 

vrouwen en kinderen.

Natan is nu op zoek naar één van die vrouwen: 

Batseba. De moeder van prins Salomo. Natan 

moet haar spreken. Nu. 

‘Batseba!’ roept hij. 

Een vrouw in de gang kijkt geschrokken op. Het 

is Batseba.

‘Natan, wat is er?’ 

‘Prins Adonia houdt een groot feest bij de 

Slangensteen, maar wij zijn niet uitgenodigd!’ 

Batseba fronst verbaasd haar wenkbrauwen. 

Adonia is de zoon van een andere vrouw van 

David. Natan gaat steeds sneller praten: 

‘Adonia zegt dat hij de nieuwe koning is van 

Israël en Juda – en koning David weet van niks. 

Je moet nú naar David toe gaan! Je moet hem 

eraan herinneren dat hij heeft beloofd dat jouw 

zoon Salomo koning wordt! Als Adonia koning 

wordt, wordt het heel gevaarlijk voor jou en 

Salomo!’

Batseba loopt snel naar de kamer van David.  

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

dun geworden. Hij is al heel oud.  

‘Wat is er?’ vraagt David aan Batseba. 

‘Uw zoon Adonia zegt dat hij de nieuwe koning 

is,’ zegt Batseba. ‘Maar u heeft toch beloofd 

dat mijn zoon Salomo de nieuwe koning wordt? 

U moet ons helpen. U moet zeggen wie de 

nieuwe koning wordt!’  

Op dat moment komt Natan de kamer binnen: 

‘Koning! Adonia zegt dat hij de nieuwe koning 
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wordt! En hij heeft het niet eens aan u 

gevraagd.’  

David knikt ernstig:  

‘Niet Adonia, maar Salomo moet de 

nieuwe koning worden. Breng Salomo 

op mijn ezel naar de Gichon-bron. Giet 

een kruikje olie over zijn hoofd. Zo 

wordt hij de nieuwe koning. Blaas op 

de trompet en roep: ‘Lang leve koning 

Salomo!’ Want Salomo wordt de nieuwe 

koning op mijn troon.’ 

Batseba en Natan kijken elkaar 

opgelucht aan: gelukkig, Salomo wordt 

de nieuwe koning! 

Bij de Slangensteen neemt prins Adonia 

net de laatste hap van zijn feestmaal. 

Tevreden kijkt hij naar alle gasten. Maar 

dan klinkt er vrolijke muziek en gejuich 

in de verte. De grond schudt ervan! Wat 

zou er aan de hand zijn? 

‘Slecht nieuws!’ roept iemand. ‘David 

heeft ervoor gezorgd dat Salomo de 

nieuwe koning is en iedereen viert feest!’ 

‘Wat?!’ roept Adonia geschrokken. 

Overal om hem heen staan zijn gasten 

op. Ze gaan snel naar huis. Ze willen niet 

meer bij Adonia horen. Ze zijn bang. 

Maar Adonia is nog banger. Salomo is nu 

koning. Hij is vast heel boos op Adonia! 

Adonia gaat zo snel hij kan naar de tent 

van God. Hij houdt zich vast aan het 

altaar. Daar kan Salomo hem niets doen. 

Maar Salomo laat hem ophalen. 

Adonia laat zich voor koning Salomo op 

zijn knieën vallen.  

‘Als je niks verkeerds doet, doe ik je 

geen kwaad,’ zegt koning Salomo, ‘Ga 

naar huis.’ 

Verbaasd kijkt Adonia naar Salomo en 

dan springt hij op. Hij rent naar huis. Zo 

snel als hij kan. 

Koning Salomo gaat op de troon zitten. 

Hij is de nieuwe koning van Israël en 

Juda!

8-12 jaar 

1 Koningen 1:22-1:40

Wat hiervoor gebeurde 

Koning David is al heel lang koning 

van Israël. Hij is oud geworden en er 

moet een opvolger komen. Zijn zoon 

Adonia wil graag koning worden. 

Hij gedraagt zich zelfs alsof hij de 

nieuwe koning al is, en hij viert dat 

met een groot offerfeest.

Maar er zijn ook mannen die de 

plannen van Adonia niet goed 

vinden. Zij zijn niet uitgenodigd op 

het offerfeest van Adonia. Net als 

een andere zoon van David: Salomo. 

De profeet Natan stuurt Batseba 

naar David toe om hem te vertellen 

wat Adonia aan het doen is. Batseba 

is de moeder van Salomo. Zij 

herinnert David aan een belofte die 

David zelf gedaan zou hebben: dat 

na hem Salomo koning zal worden.

Natan komt ook bij David

Op dat moment kwam  Natan  binnen. 

De dienaren zeiden: ‘Hier is de  profeet   

Natan.’  Natan  knielde voor de  koning  en 

boog diep voorover.

‘Koning,’ zei Natan, ‘Adonia is vandaag 

naar de Rogel-bron gegaan. Daar heeft 

hij een stier geofferd, en veel schapen 

en geiten. Hij heeft al uw zonen bij 

het offerfeest uitgenodigd. En ook de 

officieren van het leger, en de priester 

Abjatar. Nu zitten ze allemaal bij Adonia 

te eten en te drinken. Ze roepen: 

‘Leve koning Adonia!’ Maar ik ben niet 

uitgenodigd. En ook Sadok en Benaja en 

uw zoon Salomo zijn niet uitgenodigd.

Hebt u soms gezegd dat Adonia de 

nieuwe koning moet worden? En dat 

hij op uw troon zal zitten? Is dat uw 

bedoeling? Maar waarom hebt u dat dan 

niet aan mij verteld?’

David belooft dat Salomo koning wordt

Toen zei  David: ‘Laat  Batseba  hier komen.’  

Batseba  kwam bij de  koning  staan.

De koning zei: ‘Ik heb jou plechtig beloofd 

dat je zoon Salomo mij zal opvolgen. 

Dat hij na mij op de troon zal zitten. En 

vandaag zal ik doen wat ik beloofd heb. 

Dat is zo zeker als de Heer leeft! De 

Heer, de God van Israël, die mij steeds 

geholpen heeft als ik in gevaar was.’

Toen knielde  Batseba  voor de  koning  en 

boog diep voorover. ‘Koning   David,’ zei 

ze, ‘ik hoop dat u nog lang zult leven.’
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David zegt hoe Salomo koning moet 

worden

Toen zei  koning   David: ‘Laat de  priester   

Sadok, de  profeet   Natan, en Benaja, de 

zoon van Jojada, hier komen!’

Toen ze er waren, zei  David  tegen hen: 

‘Breng mijn zoon  Salomo  naar de Gichon-

bron. Laat hem op mijn ezel rijden, en 

neem de mannen van mijn lijfwacht mee. 

Daar bij die bron moeten  Sadok  en  Natan  

olie over het hoofd van  Salomo  gieten. Zo 

wordt hij officieel de nieuwe  koning  van 

Israël. Daarna moeten jullie op de  trompet  

blazen, en roepen: ‘Leve  koning   Salomo!’ 

Dan gaan jullie terug naar de stad, achter  

Salomo  aan. Als hij hier aankomt, moet hij 

op mijn  troon  gaan zitten. Hij moet gaan 

regeren in mijn plaats. Hij moet  koning  

worden van Israël en Juda.’

‘Zo moet het gebeuren,’ antwoordde 

Benaja. ‘Zo wil de Heer, uw God, het ook. 

God heeft u altijd geholpen. Laat hij nu 

ook  Salomo  helpen. Ik hoop dat  koning   

Salomo  nog machtiger wordt dan u,  

koning   David!’

Salomo wordt officieel koning

Toen gingen  Sadok,  Natan, Benaja en de 

mannen van  Davids  lijfwacht met  Salomo  

mee.  Salomo  reed op de ezel van  koning   

David. Zo brachten ze hem naar de 

Gichon-bron.

De  priester   Sadok  had een  kruikje  olie 

meegenomen uit de  heilige   tent. Hij goot 

de olie over  Salomo’s hoofd. Zo maakte 

hij  Salomo  officieel  koning. Er werd op de 

trompet geblazen, en iedereen riep: ‘Leve  

koning   Salomo!’

Daarna ging iedereen met  Salomo  mee 

terug naar de stad. Ze speelden op 

fluiten, en ze zongen en juichten van 

blijdschap. De grond schudde ervan.

10. OM TE WETEN

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. 

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.

In de zondag over Samuel die Saul koning maakt, lees je meer over 

‘zalven’ (Bijbel Basics zondag 125, 1 Samuel 9:15-10:24).



8
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

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

Salomo wordt koning

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 

soorten vragen: ‘weetvragen’ en 

‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen 

kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. 

Maar over de denkvragen kun je met elkaar 

blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen 

foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Over wie gaat het in het verhaal?

 •  Hij is nu koning en heel oud.

 •  Zij is getrouwd met koning David, en ze 

is de moeder van Salomo.

 •  Hij is profeet en vertelt aan koning David 

wat hij heeft gezien. 

 •  Deze prins wil graag de nieuwe koning 

worden, maar hij wordt het niet.

 •  Deze prins wordt de nieuwe koning van 

Israël en Juda.

-  Adonia en Salomo 

kunnen niet allebei 

koning worden. Gebeurt 

het weleens dat jij en 

iemand anders tegelijk hetzelfde willen? 

Vertel daar eens over. Wat doe je dan? 

-  Wie wil koning David dat de nieuwe 

koning wordt, Adonia of Salomo?

-  Hoe wordt Salomo de nieuwe koning 

gemaakt?

-  Wat vond je mooi aan dit verhaal?

8-12 jaar 

-  Waarom wil Adonia de nieuwe koning 

worden, denk je?

-  Hoe probeert Adonia koning te worden?

-  Wat doet David om Salomo de nieuwe 

koning te laten worden?

  Waarom zou dit verhaal in de Bijbel staan, 

denk je?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Daar komt de nieuwe koning aan uit de 

Samenleesbijbel. Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.

13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Salomo wordt koning

De  priester   Sadok  zalft Salomo  tot koning. Er 

wordt op de trompet geblazen, en iedereen 

roept: ‘Leve  koning   Salomo!’ 

De kinderen geven Salomo een mooie 

kroon, hij is de nieuwe koning!  

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   kleurpotloden

-   allerlei versierspullen zoals glitters, 

diamantjes, veertjes, stickers

Aan de slag:
-  De kinderen ‘kronen’ koning 

Salomo door zijn kroon 

mooi te versieren met de 

versierspullen.

-  De kinderen kleuren Salomo 

verder in. 

Tip 
Knip voor alle 

kinderen Salomo vooraf 
uit. De kinderen plakken 

Salomo op gekleurd 
stevig papier. De kroon 

komt nu nóg 
mooier uit.
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Salomo wordt koning

6-8 jaar 

Wie volgt?

Salomo wordt de volgende koning 

na zijn vader David. In deze puzzel 

gaan de kinderen steeds op zoek 

naar de volgende letter. 

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

- een potlood

En verder:

- kleurpotloden

Aan de slag:
-  Op het werkblad staan tien 

kroontjes. Boven elke kroon staan 

letters. 

-  Het goede woord vinden de 

kinderen door bij elke letter steeds 

de letter die erna komt op 

te schrijven. Een voorbeeld: 

staat er de letter ‘g’, dan 

schrijven kinderen de ‘h’ op.

-  Ze schrijven de opeenvolgende 

letters onder de kroon op. Welk 

woord hebben ze gevonden?

-  Lukt het de kinderen om de tien 

woorden uit het verhaal te vinden?

-  De kinderen kleuren de kroontjes 

in.

Oplossing:
De kinderen vinden deze woorden: 

koning, paleis, David, 

troon, ezel, Salomo, 

feest, profeet, 

Adonia, prins. Tips
- Is tien woorden te veel? Laat minder woorden zoeken, of verdeel de woorden over de kinderen. Of laat ze samenwerken om het makkelijker te maken. - Neem met de kinderen de woorden door: weten ze wat de woorden met het verhaal te maken hebben?

4-8 jaar 

Salomo of Adonia?

Koning David wil dat Salomo gaat regeren in zijn plaats, 

en niet zijn andere zoon Adonia. 

De kinderen spelen dit uit met een spel.

Aan de slag:
-  Eén van de kinderen is de tikker: koning David. Hij of zij 

gaat even naar de gang.

-  Verdeel de rest van de groep. De helft van de kinderen 

is Salomo, de andere helft is Adonia.

-  Koning David mag de ruimte weer binnenkomen en het 

tikspel begint.

-  Tikt koning David een kind dat Salomo is, dan sluit dit 

kind achter David aan en rent met hem mee. 

-  Tikt koning David een kind dat Adonia is, dan gaat dit 

kind aan de kant zitten. 

-  Wat gebeurt eerder: dat alle Salomo’s bij koning David 

zijn aangesloten, of dat alle Adonia’s naar de kant zijn 

gegaan?
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Salomo wordt koning

8-12 jaar 

Het verhaal in beeld

De kinderen gaan aan de slag met het verhaal 

door erover te tekenen of te schrijven.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  een vel A5-papier

En verder:

-  pennen 

-  kleurpotloden of viltstiften

Aan de slag:
-  Vraag welke kinderen willen tekenen 

en welke kinderen willen schrijven.

-  Verdeel de kinderen in groepjes waarin 

zowel tekenaars als schrijvers zitten.

-  Vertel de kinderen dat het bijbelverhaal is 

verfilmd en op dvd komt. 

  •  De kinderen die gaan tekenen, maken 

een omslag voor deze dvd. Ze leggen het A5-

papier verticaal (staand) voor zich en maken een 

passende tekening. 

  •  De kinderen die gaan schrijven, bedenken een titel 

voor de film. Wellicht willen de tekenende kinderen 

de titel boven hun tekening schrijven. 

  •  Deze kinderen schrijven ook de achterkant voor de 

dvd: kunnen ze in ongeveer tien regels vertellen 

waar de film over gaat? 

8-12 jaar 

Wie is de koning(in)?! 

Nu zijn vader David oud geworden is, wil Adonia de nieuwe 

koning worden. Hij maakt zichzelf tot koning. Maar David 

wil dat Salomo koning wordt. 

In dit spel gaat het steeds om de vraag wie de koning is.

Wat heb je nodig?
-   een krijtje, een lang stuk (spring)touw of afzetlint

Aan de slag:
-  Alle kinderen zitten naast elkaar in een rij.

-  Maak op de vloer een cirkel waar twee kinderen in 

passen.

-  Twee kinderen gaan tegenover elkaar in de cirkel staan.

-  Het ene kind probeert het andere kind voorzichtig uit 

de cirkel te duwen zonder de handen 

te gebruiken. Het duwen kan op 

verschillende manieren: met de 

schouders, de heupen, de rug, 

enzovoort.

-  Wie het eerst de cirkel uit stapt, 

is af en sluit achter aan de rij.

-  Het volgende kind uit de rij 

probeert nu koning of koningin 

te worden.

Tips
- Je kunt de kinderen in 

tweetallen laten werken, waarbij ze 

samen één dvd-omslag maken.

- Laat kinderen die zowel willen tekenen 

als schrijven hun eigen dvd-omslag 

maken. Vouw een vel A4-papier dubbel 

zodat je een ‘boekje’ krijgt.

- Vinden kinderen het leuk om te 

filmen? Laat ze dan een trailer 

voor de dvd opnemen. 

Tips
- Bij een grote groep kunnen meerdere cirkels op de grond worden gemaakt.- In deze opdracht hebben de kinderen fysiek contact. Kijk of deze werkvorm geschikt is voor jouw groep. 
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Salomo wordt koning

8-12 jaar 

Onttroond

Adonia roept zichzelf tot nieuwe koning uit. Maar blijft 

hij lang op zijn troon? Dat ontdekken de kinderen in dit 

proefje. 

Wat heb je nodig?
-   een lege fles

-   een breed deksel (van een pindakaas- of pastapot)

-   een zeskantig moertje

Aan de slag:
-  Zet voorzichtig het deksel rechtop op de opening van de 

fles. Zet de binnenkant van het deksel naar jezelf toe. 

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

-  Leg het moertje op één van zijn zes kanten op het hoogste 

punt van het deksel, recht boven de opening van de fles. 

Het moertje staat voor Salomo.
-  Houd je wijsvinger en je middelvinger tegen de linker 

binnenkant van het deksel.

-  Tik met deze vingers kort en krachtig tegen het deksel, 

zodat het opzij beweegt en de moer recht naar beneden valt. 

Let op, je moet snel en krachtig tegen het deksel tikken. 

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.

Tip
In de 

Samenleesbijbel  
op bladzijde 602-609 

vind je nog meer 
ideeën. 

Zet voorzichtig het deksel rechtop op deopening van de fles. Zet de binnenkant vanhet deksel naar jezelf toe.
Tik met deze vingers kort en krachtigtegen het deksel, zodat het opzij beweegten de moer recht naar beneden valt.

De fles is de troon. Het deksel staat voorAdonia, 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 kantenop het hoogste punt van het deksel, rechtboven de opening van de fles.

2

Houd je wijsvinger en je middelvingertegen de linker binnenkant van het deksel.

3
4

! Let op:
je moet snel en krachtigtegen het deksel tikken.

Wat heb je nodig?* een lege fles  * een breed deksel (van een pindakaas- of pastapot)* een zeskantig moertje
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14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut

Illustratie: NBG/Paul Oole

Werkblad 4-6 jaar: NBG/Paul Oole

Werkblad 6-8 jaar: NBG/Bart den Heeten 

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring 

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.
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Koning David zei: ‘Salomo moet op 
mijn  troon  gaan zitten. Hij moet gaan 

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

1 KONINGEN 1:35
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a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

WIE VOLGT?

Kijk steeds welke letter er boven de 

kroon staat en schrijf de letter die daarna komt in het 

alfabet op. Dus: als er een ‘a’ staat, dan schrijf je een 

‘b’ op. Zo ga je steeds op zoek naar de volgende 

letter. Je vindt dan tien woorden uit het verhaal.



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!



WerkbladVoorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar)
Salomo wordt koning

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

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. 


