
VRAGEN BIJ DE POWERPOINT: ZIE, MEER DAN SALOMO IS HIER! 
KONINGSDAG IN DE KLAS: VAN DE AARDSE KONING NAAR DE KONING DER KONINGEN 
DE POWERPOINT BEVAT DE BIJBELGEDEELTEN EN EEN AFBEELDING BIJ ONDERSTAANDE THEMA’S 
DEZE POWERPOINT IS OP TE VRAGEN DOOR EEN MAILTJE TE STUREN NAAR INFO@BIJBELSOPVOEDEN.NL 
 
Dia 1 vragen:  God is Koning 

1. Wie kwam er op bezoek bij Salomo? En Waarom deed ze dat? 
- De koningin van Sheba  
- Omdat ze had gehoord van de wijsheid en rijkdom van David 
2. Waarom zou de Heere Jezus tegen de Farizeeën zeggen : ‘Zie meer dan Salomo is hier?’ 
- God is ook Koning net als Salomo 
- God is nog veel wijzer en nog veel rijker (alles is van Hem) 
- God is de Koning der Koningen 

 
Dia 2 vragen: Het land van de Koning 

1. Van welk land is Koning Willem- Alexander koning?  
- Nederland -> aardse koning -> land kan je op de wereldbol aanwijzen 
2. Van welk land is de God Koning? 
- Koninkrijk der Hemelen -> hemelse Koning 
- Kan je niet op een landkaart of wereldbol aanwijzen 

 
Dia 3 vragen: De onderdanen van de Koning 

1. Wat is het werk van een Koning en wie horen er bij hem? 
- Regeren (in Nederland doet een regering dat eigenlijk) 
- Zijn onderdanen -> het volk (Nederlandse bevolking) 
2. Wie zijn Gods onderdanen? 
- Eigenlijk moet iedereen naar God luisteren (zijn we allemaal onderdanen) 
- Gods volk bestaat uit de mensen die God zalig heeft gemaakt -> vers kort bespreken.  

 
Dia 4 vragen: De wet van de Koning 

1. Wat zorgt ervoor dat de onderdanen weten hoe de Koning wil dat mensen zich gedragen?  
- Er is een wet met regels 
- Heel precies uitgeschreven -> duizenden regels 
2. En wat gebeurt er als je die wet niet houdt? 
- Straf  
3. Welke wet heeft Koning Jezus? 
- De tien geboden? 
4. In de tekst lezen we de samenvatting van de tekst, welke is dat? 
- God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.  
5. Wat gebeurt er als je deze wet houdt volgens de tekst? 
- Je zal leven (op aarde, maar nog meer voor eeuwig in de Hemel). 

 
Dia 5 vragen: Het paleis van de Koning 

1. Hoe heet het huis waar Koning Willem-Alexander woont? 
- Paleis Huis den Bosch in den Haag 
2. Mag iedereen zomaar in het paleis van Willem-Alexander komen? 
- Nee -> beveiliging, toestemming, uitnodiging, nette kleding 
3. Waar wordt de hemel vergeleken in dit stukje (vers 2)? 
- Een paleis 
4. Met wie worden de knechten bedoeld? 
- Dominees, ouderlingen -> anderen die je vertellen dat je je moet bekeren  
5. Wat wordt er bedoeld met het bruiloftskleed? 
- De bekering -> God neemt dan de vuile kleding (een zondig hart) af en geeft een die persoon nieuwe 

schone kleren (een nieuw hart). 
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Dia 6 vragen: De troon van de Koning 
1.  Wanneer zit Willem- Alexander op zijn troon? 
- Prinsjesdag -> troonrede voorlezen? 
2. In deze verzen zit God op zijn troon? Wanneer zou dit zijn? 
- Op de oordeelsdag.  
3. Welke 2 soorten mensen zijn?  
- Bokken en schapen -> onbekeerden en bekeerden.  
4. Wat betekent dat voor ons? -> oproep tot bekering 

 
Dia 7 vragen: De vlag van de Koning 

1. Welke vlag heeft Nederland?  
2. Waarom hebben landen een vlag denk je? 
- Een vlag staat symbool voor het land  
➢ Sterren op Amerikaanse vlag -> 50 staten van Amerika 
3. Wie wordt bedoeld met mijn Liefste? 
- God 
4. Hoe wordt een vlag hier genoemd? 
- Een banier -> werd gebruikt ten tijde van oorlog. Iedereen van 1 groep ging zich verzamelen bij die banier. 

Moest dus goed zichtbaar zijn.  
5. Wat staat er beschreven van deze vlag/banier? En wat betekent dit? 
- De banier is blank en rood 
➢ Blank -> God is volmaakt en zuiver (kleur van engelen) 
➢ Rood -> wijst heen naar Gods verlossingswerk (vergoten bloed) 

 
Dia 8 vragen: De dag van de Koning 

1. Eén dag in het jaar hebben we vrij en staat in het teken van de Koning  
- Koningsdag.  
2. Hoe vier je deze dag? 
- Spelletjes, gezelligheid, soms vuurwerk etc. 
- Soms zijn er ook verkeerde dingen: muziek, festivals etc.  
3. Welke dag staat in het teken van de grote Koning (God)? 
- Zondag/rustdag/sabbatdag 
4. Hoe moeten we deze Koningsdag invullen? 
- Tijd voor God nemen -> naar de kerk, lezen in boeken over de Heere 
- Rusten (tijd voor gezin, natuur etc.) 
- Niet werken 

 
Dia 9 vragen: Het gebed voor de Koning 

1. Voor wie heeft David dit gebed (psalm/gedicht) geschreven? 
- Voor Salomo 
2. Toch wijst David nog verder, naar een grotere Koning (God). Hoe kan je dat zien in de verzen, 5,8 en 11? 
- Vers 5: U vrezen -> Gods volk vreest de Heere 
- Vers 8: heersen van aan de zee tot de zee , einde der aarde -> Een normale koning heeft niet zo’n groot 

gebied. Maar God is Heerser van (de hele) Hemel en aarde.  
- Vers 11: alle volken, alle heidenen zullen hem dienen -> heidenen zijn mensen die God niet kennen. Toch 

zullen zei zich ook buigen voor de Koning der koningen.  
3. Een aardse koning heeft het gebed van zijn onderdanen/volk nodig. Bid jij wel eens voor de koning? Wat 

is jouw gebed voor de koning? 
4. Wat is jouw gebed aan de Koning der koningen? 


