
Inleiding
Nu we een nieuwe koning en koningin krijgen 
willen we nagaan wat belangrijk zou kunnen zijn 
voor het koningschap. We kijken daarbij naar 
het gedeelte in het Oude Testament, waar de 
jonge koning Salomo vraagt om wijsheid aan 
het begin van zijn ambt. (1 Koningen 3, 7 – 15)   

Vooraf voor de leiding 
Wat is wijsheid? Voor kinderen is dit een ab-
stract begrip. 
Het Hebreeuwse woord voor wijsheid is chokma 
en daar komt ons woord goochem vandaan. 
Een goochemerd heeft een bepaalde slimheid 
om nare confrontaties uit de weg te gaan of 
om nieuwe wegen te vinden in doodgelopen 
situaties.     
Wijsheid wil zeggen: inzicht in de vragen van 
het leven, een luisterend oor en een opmerk-
zaam hart. Wanneer Salomo wijsheid vraagt, 
krijgt het al het andere bovendien ( aanzien, 
geluk, voorspoed en rijkdom).

Koning voor eeuwig

Uit de bijbel: 
Daniël 7, 13-14, 
Johannes 18, 33b – 37

Jezus wilde koning zijn, maar anders dan de 
mensen verwachten. Hij was vorstelijk in het 
dienen en royaal in het vergeven. Hij draagt de 
lasten van anderen en verlicht daarmee het 
duister waarin wij leven.  ‘Mijn koninkrijk is niet 
van deze wereld’, zegt Jezus tegen machthebber 
Pilatus. Het zou Pilatus moeten geruststellen, 
Jezus is geen concurrent, maar toch weet hij 
geen weg met Jezus.  

Anneke van Wijngaarden
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Laat de voorkant van het prentenboek zien en 
vraag de kinderen wat ze zien. Praat even door 
over koningen en koninginnen. Hoe ziet een 
koning eruit, wat doet een koning, wat heeft 
een koning allemaal? Kroon, paleis, koets, 
bedienden. Er kan van alles genoemd worden.
Probeer goed naar boven te krijgen welk beeld 
de kinderen hebben bij een koning.

Het prentenboek:’ Een koning van niks’ van Elle van 
Lieshout en Erik van Os. Uitg.Lemniscaat, 2006

Samenvatting
Koning Tiwos is een beer. Op de eerste prent 
zien we hem met koets aankomen aan de rand 
van de stad. Op de derde verdieping staat een 
een flatje leeg. Daar gaat hij wonen. Koning 
Tiwos is nu tevreden. Geen bedienden, alles lek-
ker zelf doen. De volgende ochtend doet hij zelf 
boodschappen in de winkel op de hoek. Op zijn 
balkon geniet hij van zijn ontbijt. ’s Middags 
gaat hij wandelen in het park met zijn konijn. 
Hij krijgt echter nogal wat commentaar van aller-
lei andere dieren. Ze vinden dat hij zich niet als 
een koning gedraagt. Ook de koningin komt 
langs. Ze vindt dat de koning raar doet en gaat 
weer terug naar het paleis. De koning blijft bij 
zijn besluit. Hij is gelukkig in zijn flatje.
Nog voor het donker staat de koningin op de 
stoep. Ze heeft er nog eens over nagedacht en 
komt toch bij hem wonen.

Elk kind krijgt een kopie van het werkblad. De 
kinderen kunnen koning Tiwos kleuren en de 
uitgeknipte plaatjes er omheen plakken.
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Binnenkort krijgen we een nieuwe koning en 
koningin. Jullie weten vast wel hoe ze heten. 
Vertel eens wat er voor feestelijks bij jullie op 
school of thuis gebeurt?
Laat de kinderen vertellen wat ze weten…. 
   
Wat hoort, volgens jou, bij een goede koning?  
Lees de woorden eerst met elkaar en vraag welk 
woord niet duidelijk is. Der kinderen strepen de 
woorden aan en praten er daarna met elkaar 
over.
 

naar 1 Koningen 3, 7 – 15

Als Salomo koning wordt is hij nog heel jong. 
Zijn vader, koning David, is gestorven. Hem kan 
hij niet meer om raad vragen. Hij ligt er vaak 
wakker van. Hij wil het goed doen, maar hoe?? 
Hoe moet hij zorgen voor al die verschillende 
mensen in zijn land?  De mensen vragen zoveel 
moeilijke dingen van hem. Hoe kan hij de men-
sen in zijn land op een goede manier helpen? 
Wat moet hij doen om een goede koning te zijn? 
 
Op een nacht krijgt Salomo een droom. God 
zegt: ‘Vraag wat je wilt en ik zal het je geven’. 
Salomo moet meteen aan zijn vader denken. Hij 
zegt: ‘ U bent altijd goed geweest voor mijn 
vader David, omdat hij altijd aan u dacht en u 
trouw is geweest. Nu mag ik koning zijn. Maar 
eigenlijk ben ik nog te jong. Ik heb helemaal 
geen ervaring. Ik moet nog veel leren. Als ik het 
zeggen mag God, geef mij dan een wijs hart dat 
het verschil kan zien tussen wat goed is en fout. 
Hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit 

volk van u? Geef mij oren die horen wat mensen 
echt nodig hebben en geef mij een mond die de 
juiste woorden spreekt’.  
‘Ik ben blij dat je daarom vraagt’, zegt God. ‘Je 
hebt niet om een lang leven, om grote rijkdom 
of om de dood van je vijanden gevraagd, maar 
om een luisterend oor en een scherpe blik, 
zodat je kunt weten wat rechtvaardig en 
onrechtvaardig is. Wat goed is en wat verkeerd. 
Ik zal je daarom wijsheid geven. Dan weet je 
wat je moet doen. 
Als je zo bent, zal je rijk zijn en beroemd wor-
den. Als je je houdt aan mijn leefregels zal je 
ook nog een lang leven krijgen’. 

Als Salomo wakker wordt voelt hij zich sterk. Hij 
staat er niet alleen voor. God zal dichtbij hem 
zijn. Salomo is zo blij dat hij een groot feest 
geeft om dat te vieren. 

De koning en de koningin die een dansje 
maken…. 
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 Een goede kon ing

Moedig

Sportief

Sterk

Knap van uiterlijk

Knap van verstand

Eigenwijs

Eerlijk

Wijs

Bescheiden

Opschepperig

Aardig

Lastig

Menselijk

Vastberaden

Populair

Rijk

Eerzuchtig

Zuinig

Bewogen

Angstig

Achterdochtig

Rechtvaardig

Dienstbaar
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Stel dat jij later een belangrijk 
iemand wordt die veel mensen onder zich heeft, 
bijvoorbeeld de baas van een groot bedrijf of 
minister. Wat zou je dan wensen om het goed te 
kunnen doen?  

Zet een streep onder je keus. vrede, rijkdom, 
macht, wijsheid, geluk, gezondheid, veel ken-
nis…
Licht je keus toe…   

naar 1 Koningen 3, 7 -15 

Koning Salomo
Als koning David sterft wordt zijn zoon Salomo 
koning van Israël. Hij is nog jong als hij koning 
wordt. “Wat moet ik doen om een goede koning 
te zijn?” vraagt hij zich dikwijls af. En op een 
nacht heeft hij een droom. In die droom komt 
hij God tegen. “Wat wil je dat ik je geef?” vraagt 
God hem. Salomo kijkt om zich heen. Hij ziet 
heel veel mensen. Ze komen naar hem toe. Ze 
vragen hem om raad. “Koning,” zegt de één, “ik 
heb ruzie met mijn broer. Hij wil het land dat 
onze vader ons heeft nagelaten toen hij stierf 
niet eerlijk met mij delen. Hij zegt: ik ben de 
oudste thuis. Ik mag al het land hebben. Ga jij 
maar ergens anders wonen. Vindt u dat nou eer-
lijk, koning?” Voor koning Salomo antwoord 
heeft kunnen geven is er alweer iemand anders 
die iets vraagt. Een arme vrouw met aan elke 
hand een kind. Ze zegt: “Mijn man is gestorven, 
koning, en er is niemand die voor mij en mijn 
kinderen wil zorgen. Ik ben naar de broer van 
mijn man gegaan om hem om onderdak te vra-
gen, maar hij heeft ons weggejaagd. Ik heb al 
moeite genoeg om voor mijn eigen gezin te zor-

gen, zegt hij. Dat is toch niet zoals het hoort, 
koning? Dat is toch niet eerlijk?” En zo gaat het 
maar door. “Wat wil je dat ik je geef?” vraagt 
God opnieuw aan koning Salomo. En Salomo 
antwoordt; “Ik ben nog jong, God. Ik weet nog 
lang niet zoveel van het leven als mijn vader 
David. En toch ben ik koning geworden. Toch 
komen de mensen mij om raad vragen. Ze vra-
gen mij wat eerlijk is en wat niet. Wat goed is 
om te doen en wat niet. Dat zijn moeilijke vra-
gen, God. Om daar een goed antwoord op te 
geven moet ik door de woorden van de mensen 
heen kunnen kijken. Ik moet kunnen zien wat er 
leeft in hun harten. Als u mij iets wilt geven, 
God, heef me dan oren die kunnen horen wat 
de mensen op hun hart hebben en een mond 
die wijze woorden spreekt.” Even is het stil. 
Dan zegt God tegen koning Salomo: “Je had me 
kunnen vragen om een lang en gelukkig leven 
met veel rijkdom en macht. Een leven zonder 
vijanden. Maar dat heb je niet gedaan. Je hebt 
me gevraagd een koning te mogen worden die 
luistert naar wat zijn volk bezighoudt. Een 
koning die wijze woorden spreekt. Zo’n koning 
heeft vanzelf een rijk leven. Zo’n koning maakt 
geen vijanden, maar vrienden. Zo’n koning is 
een koning naar mijn hart. Ik zal je de oren en 
de mond geven die je mij gevraagd hebt.” Als 
koning Salomo de volgende morgen wakker 
wordt gaat hij naar de plaats waar de kist staat 
met tien woorden van God erin. Hij bedankt 
God voor de droom van die nacht. Dan roept hij 
al zijn bedienden, al zijn raadgevers, al zijn 
goede vrienden bij elkaar en ze vieren feest tot 
de nieuwe nacht begint.

Zeggen ze wel eens tegen je: Je bent niet wijs? 
Vul de zin aan
Je bent niet wijs als…… 
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Lieve God,
Soms wil ik iets vertellen
en ik vind de woorden niet.
Ik laat zien hoe ik me voel
en niemand snapt me.
Ik huil
en niemand begrijpt waarom.
Niemand, behalve jij.
Want jij hebt geen woorden nodig.
Jij hebt genoeg aan mijn glimlach,
aan mijn tranen.
Jij begrijp me zoals ik ben.

Lied van Salomo

God,
leer mij luisteren met jouw oren
en spreken met jouw mond.
Want ik wil een koning zijn
die vrede brengt in het land.
Ik wil een koning zijn die opkomt
voor de kleinsten, de minsten, de armsten.
Ik kom in op opstand tegen iedereen
die kleine mensen klein houdt
en arme mensen arm.
Ik word boos op iedereen die zegt:
“De een z’n dood is de ander z’n brood.
Daar verander je niks aan.
Het is nu eenmaal oneerlijk verdeeld in het 
leven.”

Kijk naar de zon, kijk naar de maan.
Ze komen op en ze gaan weer onder,
elke keer opnieuw. jaar in jaar uit.
Voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen.
Steeds opnieuw laten ze ons het levenslicht 
zien.
Kijk naar de regen, die op de aarde neerdaalt
en overal nieuw leven laat ontstaan:
het gras wordt weer groen,
de bloemen gaan weer bloeien,
oeroude bomen komen weer tot leven.

God,
ik wil lijken op de zon en de maan,
die de aarde verwarmen en verlichten met hun 
stralen.
Ik wil lijken op de regen,
die het nieuwe leven uit de aarde wakker roept.
Ik wil een koning zijn

voor wie de kleinsten, de minsten, de armsten
op de eerste plaats komen.
Want dan alleen kan het écht vrede zijn.

Gebed 
Lieve God
het is toch niet eerlijk
dat de één verschrikkelijk veel heeft
en de ander bij niets
dat de één te veel eet
en dat de ander sterft van honger
dat moet toch anders worden
maar hoe?
helpt u alstublieft
geef ons allemaal
verstand
en goede wil
om eerlijker te delen
amen

Psalm 72 vers 1 tot en met 7 
Ook te zingen op de melodie van Psalm 72 

God, laat hem wereldwijd regeren,
de koning in uw naam.
Hij zal de lieve vrede leren
aan alle mensen saam.
Hij komt om armen te bevrijden
met Koninklijke kracht,
hij ziet wie dorst en honger lijden
en luistert naar hun klacht.

Hij zal de kleinen recht verschaffen,
richt op wie is veracht,
de onderdrukkers zal hij straffen,
’t zal uit zijn met hun macht.
De trotse vorsten zullen buigen,
zij knielen in het stof.
De aarde zal hem eer betuigen,
de hemel zingt zijn lof.

Gebed

Makers:
Anneke van Wijngaarden

Bron: Heb je wel gehoord 6 en 12 jaar


