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

-ook los van de serie te gebruiken, bijvoorbeeld rond Koningsdag- 

-met elke dag een peutervraag- 

 
Dag 1: De Heere Jezus is Koning 
Lees Markus 15:16-20 en 24-26 

Peuter: Hoe heet de koning van Nederland?  
Overig: Weet je dat de Heere Jezus ook Koning is? Wat weet je daarvan? Weet je welke 

kleding Willem-Alexander aan had toen hij koning werd? Welke kleding krijgt de Heere Jezus 
hier aan (vers 17)? Wat gebeurt er later met Zijn kleding (vers 24)? Wat staat er op het 

bordje boven Zijn kruis?  
 
Dag 2: Het land van de Koning 

Lees Mattheüs 4:17 en 23-25 
Peuter: Van welk land is Willem-Alexander koning? Wie wonen daar? Waarover is de Heere 

Jezus Koning? Wie horen daarbij?  
Overig: Kun je het rijk van Koning Jezus op een wereldbol of wereldkaart aanwijzen? 
Waarom niet? Waar vind je het dan? Onze koning is een aardse koning – Hij kan niet alles. 

De Heere Jezus is een hemelse koning – Hij kan alles. Hoe hoor je dat in vers 23-24? 
  

Dag 3: De onderdanen van de Koning 
Lees Mattheüs 5:1-12 

Peuter: Wat doet een koning? Wie horen er bij Koning Jezus?  
Overig: Als de Heere Jezus geboren word, hoor je dat Hij Koning is. Als de Heere Jezus 
wonderen doet, merk je dat Hij Koning is. Als de Heere Jezus sterft, hoor je dat Hij Koning is. 

Wanneer is de Heere Jezus de Koning van je hart? Kies een tekst uit Mattheüs 5:1-12 en 
bespreek wat dit betekent: Wat hoort dus bij onderdanen van Koning Jezus? 

 
Dag 4: Het boek van de Koning 
Lees Lukas 8:1-3 en 19-21 
Peuter: Wat deed de Heere Jezus toen Hij op reis was (vers 1)? Wanneer kunnen wij dat 
Woord horen? 

Overig: Een koning heeft een boek waarin staat hoe hij wil dat zijn onderdanen zullen leven. 
Wat is het boek van Koning Jezus waarin staat wat Hij wil (vers 1)? Wat wil Hij dat wij met dit 
Boek doen (vers 21)?  
 
Dag 5: Het paleis van de Koning 

Lees Mattheüs 22:1-14 
Peuter: Hoe heet het huis waar een koning in woont? Mag iedereen in het paleis van een 

koning komen? Wie wel/niet?  
Overig: Waar wordt de hemel mee vergeleken (vers 2)? Wie worden er bedoeld met 
dienstknechten?  Kun je in eigen woorden vertellen wat vers 3-6 inhoudt? Wat is het verschil 
tussen de mensen in het 3e en 9e vers? Wat wordt er bedoeld met het bruiloftskleed? Hoe 
noemt de Koning deze man? Wat kunnen wij hiervan leren? 
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Dag 6: De troon van de Koning 
Lees Mattheüs 25:31-41 
Peuter: Waar zit de Heere Jezus op als Hij terug zal komen naar deze aarde (vers 31)? Wie zit 
er op een troon? Wat is de Heere Jezus dus? 
Overig: Over welke dag gaat het in de verzen die je las? Welke twee soorten mensen zijn er? 
Wat is het verschil tussen hen? Wat betekent dat voor ons? 

 
Dag 7: Het paard en de kroon van de Koning 
Lees Openbaring 5:9-6:2 
Peuter: Johannes kijkt in de hemel – wat hoort hij (vers 9)?  
Overig: Wat zijn Gods kinderen (vers 10)? Wie zit er op de troon (vers 13)? Wie staat er naast 
(vers 13)? Welk werk doet Hij op aarde (vers 2)? (Door het Evangelie van vijanden van God 
vrienden maken) Welk kleur heeft Zijn paard? (Wit is de kleur van de overwinning) Wat heeft 
Hij op Zijn hoofd? In de kerk hoor je weleens zeggen of mensen getroffen mogen worden 
door pijlen van Zijn boog – wat wordt er dan bedoeld?  
 
Dag 8: De vlag van de Koning 
Lees Hooglied 5:9-16 
Peuter: Wie is Salomo’s Liefste? (Koning Jezus) Bij een koning hoort een vlag. Wat weet je 
over onze vlag? 
Overig: Hoe heet de vlag van Koning Jezus (vers 10)? Wat vertelt dit vers over deze vlag? 
Wat betekent dat?  
 
Dag 9: Het lied van de Koning 
Lees Psalm 45:1-6 en 16-18 
Peuter: Voor welke Koning maakt de dichter een lied (vers 3)?  
Overig: Wat vertelt dit lied over deze Koning (vers 3-6)? Wat vertelt dit lied over de 
onderdanen van deze Koning (vers 16)? Waarom hoor jij elke dag weer uit de Bijbel vertellen 
(vers 17-18)? 
 

Dag 10: Gebed voor de Koning 
Lees Psalm 72:1-11 
Peuter: Voor welke koning bidt David in deze Psalm (vers 1)? 
Overig: Achter koning Salomo ziet David de Heere Jezus. Hoe hoor je dat in vers 5? En in vers 
8? En in vers 11? Een aardse koning heeft het gebed van zijn onderdanen nodig. Wat is jouw 
gebed voor het koningshuis? 
 
Extra: 
- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website verschillende Bijbelteksten en 
Psalmen in pictogrammen en gebaren om te leren. 
- Bijbelonderwijs peuters: Bij dit onderwijs vind je op de website ook een bestand met 
tips en ideeën (Bijbellied, Bijbelse kijktafel, Bijbelwerkje en dergelijke) rond dit thema. 

- Via www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/koningsdag vind je meer materiaal om in 
de week rond Koningsdag te gebruiken om daarmee een lijn te trekken van de aardse 
koning naar de hemelse koning: van de koning naar de Koning der koningen! 
 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/koningsdag
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