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THUISONDERWIJS WEEK 7 - MEIVAKANTIE 
THEMA: KONINKLIJK 

BIJBELMOMENT #2: GOD IS KONING 
 
BIJBEL: 
Lees Psalm 95 (als je die gisteren al gelezen hebt, lees dan nu Psalm 47) 

 
BESPREKEN: 
- Wie is de allerhoogste Koning (vers 3)? 
- Hoe groot is Zijn land/rijk (vers 4-5)? 
- Vergelijk koning Willem-Alexander met de HEERE als Koning. Probeer met elkaar zoveel 
mogelijk dingen te vergelijken. Denk aan: onderdanen, paleis en troon (Psalm 11:4), kroon 
(Jesaja 62:3), regering (Psalm 99:1) en wetten (met oudere kinderen: scepter (Psalm 45:7)). 
Benoem de overeenkomsten en verschillen. Wat betekent dat voor Wie God is?  
- Als je tegen koning Willem-Alexander praat, doe je dat heel netjes. Hoe is dat bij God (vers 
6-7)? 
- Vraag de kinderen wat ze aan de Heere willen vragen of tegen Hem willen zeggen en neem 
dat mee in het gezinsgebed. 
  
BEZIG: 
- Je kunt de kinderen een (verf)kleurplaat laten maken met aan de ene kant dingen die horen 
bij koning Willem-Alexander en aan de andere kant dingen die horen bij God als Koning. Je 
kunt ook op deze manier een poster maken met plaatjes uit oude tijdschriften. Jonge 
kinderen kun je daarbij deze kleurplaat laten kleuren: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/koningsdag-kleurplaat-4-11-jaar/ 
- Je kunt een Bijbelse kijktafel maken bij Psalm 47:3 of Jesaja 33:22 en één van deze teksten 
met elkaar leren. Je vindt op de website Psalm 47:3 uitgewerkt in pictogrammen en gebaren 
ter ondersteuning van het leren. 
- Je kunt eens een keer een online uitje doen als je daar geen bezwaar tegen hebt. Op 
internet kun je een virtuele tour door verschillende paleizen maken. Niet alleen paleizen in 
Nederland kun je op deze manier van binnen bekijken, maar ook paleizen in het buitenland 
zoals Windsor Castle en Buckingham Palace van koningin Elisabeth. Bespreek dit na en vraag 
je kinderen wat ze hiervan geleerd hebben. Trek de lijn ook door: als we in het paleis van 
God zouden kunnen kijken, wat zouden we dan zien? Benadruk dat het daar nog veel en veel 
mooier is dan je nu in de aardse paleizen hebt gezien. Lees bij de volgende maaltijd 

Openbaring 21:10-23 om de kinderen daar een indruk van te geven. 
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