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1. INLEIDING OP HET ZOMERPROGRAMMA

Welkom bij het zomerprogramma van Bijbel Basics! Voor de zomermaanden bieden 

we naast het reguliere programma ook een zomerversie aan. De kinderen 

kunnen hiermee zonder veel voorbereiding zelfstandig in de kerk, of later 

thuis, aan de slag met het bijbelverhaal. 

Het zomerprogramma bestaat uit acht zondagen: drie verhalen over 

koning Salomo, een tekst over de wijsheid van Prediker en vier verhalen 

uit het Matteüs-evangelie. 

Daarnaast zijn er algemene suggesties voor dingen je elke zondag kunt 

doen, zoals een prekenbingo.

Voor de groep van 4-8 jaar bieden we een werkblad aan met daarop een 

navertelling van het bijbelverhaal, een paar vragen om over na te denken en een 

kleurplaat of een puzzelopdracht. 

Voor de groep van 8-12 jaar bieden we een werkblad aan met daarop het bijbelverhaal 

uit de Bijbel in Gewone Taal, vragen om over na te denken, weetjes, en iets om te doen, 

bijvoorbeeld een quiz, een puzzel of iets om te maken. 

De kinderen hebben alleen het werkblad, pennen en kleurpotloden of stiften nodig. 

Je kunt ook alles van tevoren in tasjes doen die de kinderen ‘s zondags krijgen.

Hieronder vind je een korte inleiding op het thema van die zondag. Ben je op 

zoek naar nog meer inspiratie, achtergronden of illustraties bij het bijbelverhaal? 

Of wil je in de kerkdienst toch iets met de kinderen doen? Kijk dan op debijbel.nl/

bijbelbasics voor uitgebreid materiaal bij elke zondag. 

Tip 
Het verhaal 

kan natuurlijk ook 
heel goed thuis 

voorgelezen 
worden!

Tips 
- Heeft jullie kerk een 

beamer? Laat dan tijdens het 

kindermoment of kinderlied de 

illustratie voor 4-8 jaar via de  

beamer zien.

- Geef de kaartjes met de 

bijbelteksten mee aan de kinderen! 

Ze zijn te bestellen via shop.

bijbelgenootschap.nl
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Drie verhalen over Salomo en de wijsheid van Prediker

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.

1.  INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede 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 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 het volk goed  

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.

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

Zondag 2:  
Salomo is wijs
1 Koningen 3:5-28
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Drie verhalen over Salomo en de wijsheid van Prediker

1.  INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde van een blok met drie verhalen 

over de wijze koning Salomo en een wijsheidstekst uit het 

bijbelboek Prediker.

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. 

1.  INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de vierde van een blok met verhalen over 

Salomo. We lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een 

wijze koning is, en dat hij de tempel voor God bouwt. 

We hebben in dit blok ook een wijsheidstekst uit het 

bijbelboek Prediker gelezen.

Op deze zondag staat 1 Koningen 6:1-38 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.

Zondag 3:  
Voor alles is een tijd
Prediker 3:1-8

Zondag 4:  
Salomo bouwt de tempel
1 Koningen 6:1-38

Zomerpakket Bijbel Basics 2020



5

debijbel.nl/bijbelbasicsdebijbel.nl/bijbelbasics

Vier verhalen uit het Matteüs-evangelie:  
Jezus vertelt voorbeeldverhalen

1.  INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten uit 

het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten 

laat Jezus als wijze leraar zien. 

Op deze zondag staat Matteüs 6:25-34 centraal: Aan de 

hand van voorbeelden vertelt Jezus dat God elke dag met 

liefde voor je zorgt, en dat je je dus geen zorgen hoeft te 

maken over de materiële dingen. Het is belangrijker om je 

op God en zijn nieuwe wereld te richten.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het 

voorbeeld van de vogels: net zoals God elke dag voor de 

vogels zorgt, zo zal God ook elke dag voor de  mensen 

zorgen. 

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

weet wat je nodig hebt.

1.  INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten 

uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier 

teksten laat Jezus als wijze leraar zien. 

Op deze zondag staat Matteüs 7:1-5 centraal: een 

voorbeeld van Jezus uit de Bergrede waarin hij oproept 

om voorzichtig te zijn met je oordeel over anderen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die 

zegt dat je vooral op je eigen fouten moet letten, in plaats 

van op de fouten van anderen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus 

die zegt dat je andere mensen niet moet veroordelen.

Zondag 1:  
Maak je geen zorgen
Matteüs 6:25-34

Zondag 2:  
De balk en de splinter
Matteüs 7:1-6
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Vier verhalen uit het Matteüs-evangelie:  
Jezus vertelt voorbeeldverhalen

1.  INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten uit 

het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten 

laat Jezus als wijze leraar zien.

Op deze zondag staat Matteüs 18:21-35 centraal: een 

voorbeeld waarin Jezus uitlegt wat vergeven is en hoe je 

dat moet doen. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus die 

zegt dat je moet vergeven zonder bij te houden hoe vaak 

je dat hebt gedaan. 

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het 

voorbeeld van de koning die medelijden krijgt met zijn 

dienaar en hem een grote schuld kwijtscheldt.

1.  INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de vierde en laatste van een blok met vier 

teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze 

vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. 

Op deze zondag staat Matteüs 22:34-40 centraal. Jezus 

laat hier zien waar het ten diepste om gaat bij de regels 

van God: God liefhebben met alles wat je in je hebt en je 

naaste als jezelf.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het 

tweede gebod: van de mensen om je heen moet je 

evenveel houden als van jezelf.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het 

eerste gebod: God liefhebben met alles wat je in je hebt.

Zondag 3:  
Een voorbeeld over vergeven
Matteüs 18:21-35

Zondag 4:  
De belangrijkste regel in de wet
Matteüs 22:34-40
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