
© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan JM) 
 

De Heere Jezus is Koning 
Serie: Van Paasfeest naar Pinksterfeest – deel 2 

 

Bijbel 
Markus 15, Mattheus 4 , 5 en 22, Lukas 8  
Zie het Bijbelrooster ‘Jezus is Koning:  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/pasen-pinksteren-2-jezus-is-koning 
 

Bijbelse vertelling 
Je vindt enkele Bijbelse geschiedenissen rondom ‘Jezus als Koning’ 
in Kijk en Luister deel 1 van Laura Zwoferink, ISBN: 9789033120862 
Je kunt hierbij denken aan: De wijzen op zoek naar de Koning, 
Hosanna de Koning komt en Zijn lijden als Koning.  
 

 

 
 

Doelen 
Wat vind jij belangrijk dat je kind van dit thema leert en onthoudt? Je zou hiervoor doelen 
kunnen maken die passend zijn bij de leeftijd van het kind. 
Bijvoorbeeld: 

- Het kind kan vertellen wie de Koning der koningen is en waar Zijn Koninkrijk is 
- Het kind kan vertellen wat het betekent dat Jezus een Hemelse Koning is 
- Het kind kan vertellen wie er in Zijn Koninkrijk zijn 
- Het kind kan vertellen wanneer Jezus Koning van iemands hart is.  
- Misschien kun je ze zelf nog aanvullen.  

 

Bijbeltekst 
Maak een keuze uit de volgende teksten – met een link naar leerondersteuning erbij: 
1. Mattheüs 6 vers 33a: Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid! 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus625m-en-33a-leren/ 
 
2. Mattheüs 3 vers 2: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus32-leren/ 
 
3. Psalm 47 vers 3: Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk [=te 
vrezen/ontzagwekkend], een groot Koning over de ganse aarde. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm473-leren/ 
 
4. Jesaja 33 vers 22m: De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja3322m-leren/ 
 

 

De geschiedenis van de geboren Koning Jezus kun je 
ook vinden in Bijbelleesboekje Kerst NT van Ditteke 
den Haan. Het lijden en sterven van de Koning der 
koningen kun je ook vinden in Bijbelleesboekje Het 
lijden en sterven van de Heere Jezus 2 NT 
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Psalmvers 
Er zijn verschillende Psalmen die je bij dit thema kunt zingen. Je kunt denken aan: Psalm 2:7, 
Psalm 15:1, Psalm 21:5, Psalm 24:4, Psalm 95:4, Psalm 134:1 en 2 of het Gebed des Heeren 
vers 3. Bij oudere kinderen zou je ook nog kunnen denken aan: Psalm 86:5 en 150:1  
Psalmkaarten kun je vinden op: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/psalmversjes/ 
 

Bijbellied 
1. Mijn koninkrijk 
Mijn koninkrijk dat is gelijk aan ’t kleinste van de zaden. 
H. van ’t Veld heeft de tekst van dit lied geschreven en T.J. van Driel is de componist. Het lied 
heeft 6 coupletten van 5 regels en kun je vinden in deel 3 van ‘Ook uit de mond der 
kinderen’.  
 
2. Zoek eerst het Koninkrijk van God 
Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid (Mattheüs 6:33a in melodie) 
Je kunt dit lied vinden in de bundel van Johannes de Heer. Het heeft 3 coupletten en een 
refrein. De tekst en melodie zijn van Karen Laferty. Dit lied is op internet op verschillende 
plaatsen te vinden. Onder meer hier: https://jeugdevangelisatie.nl/files/bijbelteksten-op-
melodie2.pdf 
 
3. Jezus, mijn Koning  
O, Jezus, mijn Koning, mijn Heer’ en mijn God. 
Dit lied van 4 regels en 2 coupletten is geschreven door L.G.C. Ledeboer en bewerkt door 
Gerard de Wit. Je kunt het vinden in: ‘Elk zing’ Zijn lof’ 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=158  
 
4. Lied voor Koningsdag 
Leven in een land van vrede, hand in hand te mogen gaan, om ééndrachtig saam te leven 
met Oranje hoog in ’t vaan. Refrein: Koning Willem Alexander, Maxima de koningin. God, 
schenkt U hun moed en krachten voor ons volk en hun gezin.  
Dit lied is geschreven door Tineke Evers. De melodie is gemaakt door Martijn den Haan en is 
meerstemmig te zingen. Het lied heeft drie coupletten. Het is met toestemming 
overgenomen uit Criterium, educatief blad voor school en gezin. Je kunt het hieronder 
vinden. 
 

Kijktafel  
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- Neem een plateau, kastje, tafeltje, dienblad of iets dergelijks als ondergrond  
- Leg op de bodem rood-wit-blauw papier 
- Probeer met (Playmobil) poppetjes het één en ander uit te beelden n.a.v. het Bijbelrooster. 
Je kunt hierbij denken aan: 

➢ Koning en koningin op een deftige stoel 
➢ Wereldbolletje of een landkaartje 
➢ Allerlei poppetjes als onderdanen 
➢ Tafeltje met een boek 
➢ Paleis zou je kunnen maken van duplo of lego of id.  
➢ Een kaartje met de te leren Bijbeltekst 
➢ Leg bijv. ook de Bijbelse geschiedenis er bij 
➢ Je zou er ook nog een plaat bij kunnen hangen van Koning Willem-Alexander 
➢ Daarboven zou je bijv. de plaat kunnen ophangen die je bij verwerking 2 kunt 

maken  
- Als de kinderen op school/peuterspeelzaal iets maken voor Koningsdag kun je dat er ook bij 
leggen/zetten/hangen 
 

Verwerking 
 

 
1. Plaat bij het Bijbelrooster 
- Print de verwerkingskaarten bij het Bijbelrooster uit. Je kunt ze vinden via: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/pasen-pinksteren-2-jezus-is-koning-verwerkingskaarten/ 
- Plak twee groene A4-papieren met de korte kant aan elkaar (aardse koning)  
- Plak daarboven twee blauwe A4-papieren aan elkaar (hemelse Koning) 
- Je hebt nu een geheel van twee groene en twee blauwe papieren 
- Plak op het blauwe papier een paar wolken 
- Dagelijks kun je bij het Bijbelrooster de kleurplaat kleuren en plakken die aan de beurt is. 
- Teken een pijl vanuit het kleurplaatje naar de wolk: van een aardse koning is naar de Heere 
Jezus als Koning. 
Eventueel kun je erbij schrijven wat het is. Bijvoorbeeld bij dag 1 kun je er bij schrijven dat de 
Heere de Koning der koningen is. Bij dag 2 bijvoorbeeld dat de Heere een hemelse Koning is, 
maar tegelijkertijd ook de Koning van de aarde is. Peuters kunnen het nog niet lezen, maar 
het kan wel terugkerend een onderwerp van gesprek zijn en zo een geheugensteuntje voor 
jezelf. 
 
2. Kleurplaten 
- Kleurplaat voor Koningsdag:  
Van de koning naar de Koning der koningen 
Of: van de aardse koning naar de hemelse Koning 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-koningsdag/ 
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- Bijbelse kleurplaten 
Via www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/koningsdag/ vind je ook kleurplaten bij het Gebed 
des Heeren vers 3, Psalm 47 vers 3 (onberijmd) en Jesaja 33:22m. 
 
3. Knutselen 
Zit je kind nog niet op school/peuterspeelzaal en maakt het daar geen hoed/vlag, dan kun je 
dat ook thuis samen met je kind doen: 
- Knutselwerk ‘een kroon beplakken’ 
- Knip een oranje A4-papier in de lengte door en plak ze aan elkaar. 
- Laat uit rood-wit-blauw papier allerlei figuurtjes knippen en deze opplakken. 
- Plak daarna de uiteinden aan elkaar zodat het om het hoofd van het kind past.  
- Eventueel kun je nog verder versieren met crêpepapier. 
 
- Knutselwerk ‘een vlag maken’ 
- Plak op een wit papier een rode en blauwe strook papier. 
- Plak met plakband het papier aan een stokje en je hebt een vlaggetje 
  
 

 
      
Extra: 
- Voor oudere kinderen (4-12 jaar) vind je via www.bijbelsopvoeden.nl/product-
tag/koningsdag een gezinsmoment/objectles over Koningskinderen en één over het zesde 
couplet van het Wilhelmus: ‘Mijn Schild ende Betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer’’. Met 
aansluitend verwerkingsmateriaal. 
 

       
 
- Op de volgende pagina vind je een Bijbels lied voor Koningsdag. 
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