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THUISONDERWIJS WEEK 7 - MEIVAKANTIE 
THEMA: KONINKLIJK 

BIJBELMOMENT #3: HET RIJK VAN DE KONING 
 
BIJBEL: 
Lees Mattheüs 13:44-48 

 
BESPREKEN: 
- Willem-Alexander is koning over het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland is het land 
waar hij over regeert. Wat is het Koninkrijk van God? 
- Het koninkrijk van koning Willem-Alexander kun je op een landkaart of wereldbol 
aanwijzen. Hoe is dat met het Koninkrijk van God? 
- Het Koninkrijk van God lijkt op een schat (vers 44). Wat betekent dat? Wat betekent dat 
voor ons?  
- Het Koninkrijk van God lijkt op een koopman die mooie parels zoekt (vers 45). Wat 
betekent dat? Wat betekent dat voor ons? 
- Schat zoeken… mooie parels zoeken… De Bijbel zegt: ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God’  
(Mattheüs 6:33). Wat betekent dat? Hoe kun je dit Koninkrijk zoeken? 
 
BEZIG: 
- Je kunt jonge kinderen een ketting van mooie kralen/parels laten rijgen of de kleurplaat 
van het koninkrijk van God laten kleuren die je hier vindt: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/koningsdag-kleurplaat-3-10-jaar/  
Daarbij kun je op een wereldbol Nederland aanwijzen en laten zien dat koning Willem-
Alexander maar over een klein stukje koning is en de Heere over heel de wereld. Je kunt ook 
deze kleurplaat gebruiken: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-
catechismus-zondag1-vraagantwoord1-schat/  
- Hebben je oudere kinderen een metaaldetector? Ga met elkaar schat zoeken. Alternatief: 
maak een speurtocht die uitloopt op het zoeken van ‘de schat’. 
- Je kunt ook voor elk kind een ‘schat’ verstoppen in huis of in de tuin (bij oudere kinderen 

kan dit ook in de buurt met een schatkaart) en ze die op laten zoeken. Wil je daarbij de 
kinderen een les meegeven, laat de één dan zoeken zonder aanwijzingen en de ander met 
aanwijzingen. Wie heeft de schat eerder gevonden? Hoe komt dat? Benoem de les: de Heere 
geeft ons aanwijzingen in Zijn Woord waar we de schat kunnen vinden. Veel kinderen die 
geen Bijbel hebben, hebben die aanwijzingen niet. Je bent bevoorrecht. Gebruik de 
aanwijzingen die de Heere je geeft om de Parel van grote waarde, de Schat (de 
onnaspeurlijke rijkdom – Efeze 3), dat is de Heere Jezus, te vinden.  
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