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THUISONDERWIJS WEEK 7 - MEIVAKANTIE 
THEMA: KONINKLIJK 

BIJBELMOMENT #4: DE VLAG VAN DE KONING 
 
BIJBEL: 
Een vlag heette in de tijd van de Bijbel een banier. In Numeri 2 lees je dat het volk Israël vier 

banieren (of: vaandels/vlaggen) had. Van de banieren in de tijd van de Bijbel kun je veel 
leren. Er zijn dertig Bijbelteksten waarin het over een banier gaat. Het zou heel mooi zijn om 
die allemaal op te zoeken! Begin maar hier en lees Jesaja 11:10-12. 
 
BESPREKEN: 
- Een banier/vlag werd in de tijd van de Bijbel (en ook in de geschiedenis en nog in het leger) 
gebruikt om mensen die bij elkaar horen bij elkaar te laten staan. Je gaat staan bij de vlag 
waar je bij hoort.  
- Over welke banier gaat het in de verzen die je las? Wie wordt met de Banier bedoeld? (De 
Heere Jezus) 
- Een vlag wordt gehesen, een banier wordt opgericht/neergezet zodat iedereen die goed 
kan zien. Hoe gebeurt dat met deze Banier (kanttekening 40)? (Door de verkondiging van het 
Evangelie) 
- Wie komen er naar deze Banier (vers 10)? Wat betekent dat? (Ook heidenen komen naar 
deze Banier. Dat betekent: ze gaan in de Heere Jezus geloven en bij Hem horen. Dit is een 
profetie van het Pinksterfeest/de bekering van heidenen) 
-  Wat vinden ze bij deze Banier? (Rust voor hun hart. Verlossing van de zonde en de duivel. 
Vrede met God) 
- Hoe kunnen wij nu naar deze Banier gaan? (Door de Bijbel te lezen en door het geloof) 
 

BEZIG: 
- Je kunt met elkaar een gezinsvlag maken: een vlag die laat zien dat jullie bij elkaar horen en 
wat voor jullie gezin belangrijk is. Dat kun je doen met stiften op papier, maar ook met 
textielstiften op een oud laken. 
- Je kunt van foto’s een familievlaggenlijn maken. Deze vlaggenlijn kun je door de familie 
laten gaan om steeds een paar dagen bij familieleden te hangen. Nu we niet bij elkaar op  
bezoek kunnen komen, komen we op deze manier bij elkaar in huis. 
- Je kunt ook een vlaggenspel doen. Er zijn verschillende gezelschapsspellen met vlaggen 
(mogelijk staat er één in je kast), maar ook online kun je ideeën voor vlaggenspellen vinden. 

Je kunt ook zelf een vlaggenmemory maken. 
- Oudere kinderen kunnen zich verdiepen in de banieren van het volk van Israël (Numeri 2) 
en de betekenis die de Bijbel aan de banier geeft. Heel treffend is de uitspraak van Mozes: 
‘De HEERE is mijn Banier’ (Exodus 17:15). 
- Jonge kinderen kun je een kleurplaat van een lege vlag geven en hen zelf een vlag laten 
ontwerpen. 
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