Zondag 5 juli 2020

De bouwstenen van de zondag

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

13. OM TE DOEN
4-6 jaar
Salomo wordt koning
De priesterSadokzalft 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.

Zing met elkaar Daar komt de nieuwe koning aan uit de
Samenleesbijbel. Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.
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Knip voor alle
kinderen Salomo vo
oraf
uit. De kinderen pla
kken
Salomo op gekleurd
stevig papier. De kro
on
komt nu nóg
mooier uit.
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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.
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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.

- Het goede woord vinden de
kinderen door bij elke letter steeds
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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.
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De kinderen vinden deze woorden:
koning, paleis, David,
troon, ezel, Salomo,
feest, profeet,
Adonia, prins.

Aan de slag:
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Wat heb je nodig?
Per kind:
-	het werkblad
- een potlood
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- Is tien woord
en te veel?
Laat minder w
oorden zoeken
,
of verdeel de
woorden over
de
kinderen. Of la
at ze samenw
erken om
het makkelijke
r te maken.
- Neem met de
kinderen de
woorden door
: weten ze wat
de
woorden met
het verhaal te
maken hebben
?
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-E
 én van de kinderen is de tikker: koning David. Hij of zij
gaat even naar de gang.
-V
 erdeel de rest van de groep. De helft van de kinderen
is Salomo, de andere helft is Adonia.
-K
 oning David mag de ruimte weer binnenkomen en het
tikspel begint.
-T
 ikt koning David een kind dat Salomo is, dan sluit dit
kind achter David aan en rent met hem mee.
-T
 ikt koning David een kind dat Adonia is, dan gaat dit
kind aan de kant zitten.
-W
 at 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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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.
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