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Koning Hizkía 
Bijbelonderwijs voor jonge kinderen (2-8 jaar) 

 

Bijbel 
2 Kronieken 29 en 30, 2 Koningen 20 en Jesaja 38 
Zie het Bijbelrooster ‘Koning Hizkía’: www.bijbelsopvoeden.nl/product/hizkia/ 

 
Bijbelse vertelling 
De geschiedenis van de reformatie onder koning Hizkía en de 
geschiedenis rondom zijn ziekte kun je vinden in deel 3 van Kijk & 
Luister van Laura Zwoferink. ISBN: 9789033120862 
 
Bijbeltekst 
Jesaja 38 vers 14b: ‘HEERE, ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg’ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja3814b-leren/  

 
Psalmvers 
Veel Psalmen zijn passend bij de geschiedenis van Hizkía. Je kunt bijv. denken aan: 
- Psalm 81:10 als het gaat over het uitroeien van de afgoden.  
- Bij het herstellen van de tempeldienst kun je denken aan: Psalm15:1, Psalm 21:13, Psalm 

26:8, Psalm 64:10, Psalm75:1, Psalm 100:1, Psalm 116:1, Psalm 122:1 Psalm 133:3 en Psalm 
134:2. 
- Rondom zijn ziekte zou je kunnen denken aan: Psalm 6:9 en Psalm 30:8  
- Psalm 17:8 zou je kunnen zingen als je aan zijn sterven denkt.  
Psalmkaarten bij deze verzen kun je vinden op www.bijbelsopvoeden.nl/product-

categorie/psalmversjes/  
 
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 dat 

- Hizkía een koning is die de HEERE liefheeft (2 Kronieken 29) 
- Hizkía de tempel laat reinigen door de priesters en Levieten (2 Kronieken 29) en het 

volk is daarover verblijd 
- Hizkía het Pascha weer instelt nadat zijn vaderen de afgoden gediend hadden (2 

Kronieken 30) 
- Welk wonder er gebeurt als Hizkía ziek is (2 Koningen 20) 
- Welke zonde Hizkía doet als mensen uit Babel komen en wat het gevolg hiervan is (2 

Koningen 20) 

 
Bijbellied 
Er is een lied over Hizkía dat hierbij gezongen kan worden.  
- Hiskia, de koning, is heel overstuur 
Hiskía, de koning, is heel overstuur, hij keert op zijn bed zijn gezicht naar de muur, (…)  
Dit lied is geschreven door H. van ’t Veld en gecomponeerd door T.J. van Driel. Het lied heeft 
vier coupletten van vier regels en staat in het boek: Ook uit de mond der kinderen deel 3 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/hizkia/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja3814b-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/psalmversjes/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/psalmversjes/


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

 

Onderstaand lied zou ook van toepassing kunnen zijn bij Hizkía 
- Echt zingen 
Hemelgeest, trek mij naar boven, maak mijn ziele los van ’t stof. (…) 
De tekst van dit lied is van Anthony de Wolf en bewerkt door Martijn den Haan. Je kunt het 
vinden in Elk zing’ Zijn lof, lied 44. Het heeft 5 coupletten van 6 regels 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=179 

 
Kijktafel  

- Neem een plateau of ondergrond en strooi er wat zand of grint 
op 
- Bouw met de peuter van duplo een tempel en zet deze er op 
- Leg er wat muziekinstrumenten bij naar aanleiding van 2 
Kronieken 30 
- Laat de kleurplaat kleuren van Hizkía op bed en zet deze er ook 
bij 
- Zet er een schaaltje bij met vijgen 
- Plaats de te leren Bijbeltekst er ook bij 

 
Verwerking 

 
1. Uit het leven van Hizkía  
- Print de vier kleurplaten die je hieronder kunt vinden. 
- Laat na het lezen van het Bijbelgedeelte de kleurplaat zien (of kiezen) die erbij past en laat 
deze kleuren en evt. opplakken.  
- Laat het kind erbij tekenen, plaatjes plakken of schrijven wat er nog meer gebeurt. 
Bijv. bij de tempel: afgoden weg, Pascha ingesteld, feest enz. 
Gesprekspunten bijv. tempel is het huis van God, bij ons is dat de kerk: wat doe je in de kerk, 
wat zie je er allemaal, enz.  
Bijv. bij Hizkía ziek: vijgen, zonnewijzer, 15 jaar erbij, enz. 
Gesprekspunten bijv. ben je ook wel eens ziek? Hoe komt het dat mensen ziek worden? Wat 
is er fijn als je ziek bent? Wat zou je dan aan de Heere willen vragen? 

Bijv. bij Hizkía’s schatten: mannen, brieven, profeet, straf, enz. 
Gesprekspunten bijv. wat is een schat? Wat zijn jouw schatten? Wat is de grootste schat? 
Wie kan jou dat geven?  
- Hang de kleurplaten op zodat het aanleiding kan blijven geven voor een gesprekje. 

 

2. Tijdbalk 
Met oudere kinderen (8-14 jaar) kun je een tijdbalk van de koningen en profeten maken en 
zo nagaan in welke tijd Hizkia leefde. Je vindt hier een werkblad daarvoor: 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/werkblad-tijdbalk-koningen-en-profeten/ 
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