KONINGEN LES 2  GODS GLORIE VULT DE TEMPEL
1 KONINGEN 8:1-9:9

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen vertrouwen op Gods trouw.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES







Gods glorie die de tempel vult te beschrijven.
Manieren waarop God trouw was geweest op te sommen.
Het toegewijd gebed van Salomo samen te vatten.
Uit te leggen wat God verwachtte van Israël en hun koning.
Uiteen te zetten waarom de tempel een zegen was.

MEMORIEVERS
1 Kon.11:11

Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt aan mijn verbond en aan mijn
wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen en het aan een van je dienaren geven.

TOEPASSINGEN






Verheug je in het feit dat God trouw is.
Belijd je zonde en nood om vergeving.
Vertrouw op Christus als de enige manier om God te leren kennen.
Gehoorzaam Gods geboden.
Bekommer je over Gods glorie.

GOD STRAFT SALOMO
Lees 1 Koningen 11
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VOLGENDE WEEK
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Terwijl sommige delen van de tabernakel behouden werden (de verbondsark en het altaar waarop geofferd
werd), werden sommige delen opnieuw gebouwd. Een van de nieuwe delen van het binnenhof was een
massief bronzen bassin dat rustte op twaalf bronzen runderen (1 Kon.7:23-26). Het kon wel een inhoud
bevatten van 45.000 liter water. Het water werd waarschijnlijk gebruikt om het 10 bronzen wasbekken te
hervullen die elk op een eigen wagen rustten (7:27-39). Voor de binnenkant van de tempel werd een nieuw
wierookaltaar, een tafel voor het toonbrood, tien nieuwe lampen gemaakt en ander gebruiksmateriaal
gemaakt (7:40-50). Een andere wijzigen van de tabernakel waren twee bronzen zuilen; de hoogte van beide
zuilen was negen meter en de omtrek zes meter. Ze stonden beide aan de ingang van de tempel (7:15-22).
Gods glorie vult de tempel (1 Kon.8:1-13)
Tijdens een belangrijke vergadering brachten de leiders van Israël de ark van het verbond van haar plaats in
Jeruzalem (1 Kon.8:3-4) en heilige voorwerpen van de tabernakel (1 Kon.8:1-4). Terwijl de stoet met de ark de
tempel binnentrad werden er onnoemelijk veel offers gebracht om de zondigheid van het volk te reinigen en
hun toewijding aan God te tonen (8:5). Toen de priesters terugkeerden van het plaatsen van de ark in het
heilige der heiligen (8:6-9), “vulde een wolk het huis des HEREN, zodat de priesters vanwege de wolk niet
konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des HEREN had het huis des HEREN vervuld”
(8:10-11). De Heer had Israël met een gelijkaardig zichtbaar teken van Zijn aanwezigheid gezegend toen Hij de
tabernakel was binnengegaan (Ex.40:34-35). Hoewel noch een priester, noch de processie God zagen, liet Hij
toe dat het effect van Zijn aanwezigheid gezien werd. Het feit dat God de tempel vulde kwam met een belofte.
Als Israël Gods wet zou gehoorzamen, zei de Heer dat Hij “te midden der Israëlieten zal wonen” en Zijn “volk
Israël niet zal verlaten” (1 Kon.6:13). De Heer had het volk Israël gezegend met Zijn aanwezigheid.
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In het vierde regeringsjaar van Salomo had Israël vrede met de omliggende volkeren en kon Salomo zijn volle
aandacht schenken aan de bouw van de tempel die God had gemachtigd (1 Kon.5:4; 6:1). Na zeven jaren was
de indrukwekkende tempel gebouwd (6:38). De tempel zelf was ongeveer dertig meter lang, tien meter breed
en vijftien meter hoog (6:2). (De ruime ingang aan de voorkant en de drie kamerverdiepingen die tegen de zijen achterkant van de tempel zorgden zelfs voor nog grotere afmetingen.) Bij het bouwen van de tempel
werden alleen stenen gebruikt die kant-en-klaar van de steengroeve kwamen; tijdens de bouw van de tempel
hoorde men dus geen hamers, houwelen of andere ijzeren gereedschappen klinken (6:2). “Toen Salomo de
bouw van de tempel had voltooid, bracht hij tegen de binnenkant van de muren cederhouten balken aan; van
de vloer tot de zoldering toe bekleedde hij de muren vanbinnen met hout. De vloer van de tempel bedekte hij
met planken van cipressenhout. Op tien meter van de achtermuur bracht hij cederhouten balken aan, die van
de vloer tot de zoldering reikten; op die wijze bouwde hij in de tempel een achterzaal, het meest heilige
vertrek. De overblijvende twintig meter vormde de grote zaal; die lag dus voor de achterzaal. In het cederhout
dat tegen de binnenwand van de tempel was aangebracht, waren pompoenen en rozetten uitgesneden; alles
was van cederhout, er viel geen steen te bekennen” (6:14-18). In al de met hout bedekte muren aan de
binnenkant werden eerst cherubs, palmbomen en open bloemen gekerfd en daarna bedekt met goud (6:1922). Zelfs de vloer en de duren werden bedekt met goud (6:29-35). Net als de tabernakel had de tempel een
heilige plaats en een heilige der heiligen. Het heilige der heiligen bevatte twee cherubs gemaakt uit hout en
bedekt met goud. Iedere cherub was ongeveer vijf meter hoog en vijf meter breed (vleugelbreedte). De twee
cherubs strekte zich van de ene kant van de kamer uit naar de andere, met de ark van het verbond in het
midden (6:23-29).
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Nog voor hij stierf had David zich toegewijd om zijn zoon voor te bereiden op het bouwen van een tempel voor
de Heer. Koning David had eerst zelf een tempel willen bouwen voor de Heer, maar de Heer wees hem af
omdat David een strijder was die veel bloed had vergoten (1 Kron.22:8). In plaats daarvan beloofde God dat zijn
zoon Salomo de tempel zou bouwen (1 Kron.22:9-10a). Ondanks dat David de tempel niet kon bouwen wilde hij
Salomo zoveel mogelijk helpen (1 Kron.22-29). De Heer zegende David door hem, door de Geest geleid, de
blauwdruk voor de tempel te laten maken (1 Kron.28:12, 19). David was nog op verschillende andere manieren
betrokken in de voorbereiding. Van het verzamelen en verdelen van bouwmaterialen tot het verdelen van de
priesters voor de tempelbediening. David gaf zijn persoonlijke schat om de tempel te laten bouwen en riep
andere bereidwillige Israëlieten op om hetzelfde te doen (1 Kron.29:1-17). Voor zijn dood vermaande David
Salomo herhaaldelijk om Gods plan voor hem te vervullen door de tempel te bouwen (1 Kron.22:6-16).

Na zijn algemeen verzoek deed Salomo nog zeven verzoeken bij de Heer (8:31-53). Eerst bad Hij dat God zou
luisteren naar geloften die bij de tempel gemaakt zouden worden door “de schuldige schuldig te verklaren” en
“de rechtvaardige rechtvaardig te verklaren” (8:31-32). Daarna bad hij dat wanneer Israël hun zonde had
beleden na verslagen te zijn in de strijd, God hun zou horen, vergeven en het verloren land terug zou doen
krijgen (8:33-34). Salomo bad gelijkaardig dat wanneer God Israël onderwees om op Zijn weg te wandelen door
geen regen te zenden, Hij opnieuw regen zou geven wanneer Israël hun zonde beleed (8:35-36). In het vierde
verzoek (8:37-40) vroeg Salomo of God wilde luisteren naar individuele, berouw hebbende zondaren, hun
zonden zou vergeven en de verschillende straffen zou stoppen opdat “zij U vrezen al de dagen die zij leven in
het land dat Gij onze vaderen gegeven hebt” (8:40). Het volgende gebed was dat God zou luisteren naar de
vreemdeling die had gehoord van de grootheid van God en zijn gebed bracht aan de tempel opdat “alle volken
der aarde uw naam leren kennen, zodat zij U vrezen” (8:43-43). Het zesde verzoek was dat God overwinning
zou schenken in de strijd (8:44-45). In het laatste verzoek van Salomo (8:45-53) besefte hij dat God mogelijk
ooit op een dag Israël zou straffen door hun in ballingschap te sturen. Salomo bad dat wanneer God het
berouwvol geroep van Israël zou horen en zag dat hun harten zich terug naar Hem keerden, Hij hun zou
vergeven en er voor zou zorgen dat degenen die hun in ballingschap hielden compassie zouden krijgen en hun
terug vrij zouden laten. De focus bij alle zeven verzoeken was dat God aanwezig zou zijn bij de tempel ongeacht
de mate van zondigheid van Israël en dat Hij trouw zou zijn in het antwoorden van gebeden die aan Hem, wiens
aanwezigheid woonde in de tempel, gebracht werden.
Salomo zegent Israël (1 Kon.8:54-66)
Toen Salomo zijn verzoeken aan de Heer beëindigde kwam hij recht van zijn knieën en zegende het volk (1
Kon.8:54-55). Salomo prees God opnieuw voor Zijn trouw (8:56). De Heer had alles gedaan zoals Hij Mozes had
beloofd. Salomo hoopte dat God bij Zijn volk zou blijven (8:57), hun harten tot gehoorzaamheid zou brengen
aan Zijn geboden, hen op Zijn paden zou laten wandelen (8:58) en het gebed van Salomo zou herinneren opdat
“Hij zijn knecht en zijn volk Israël recht verschaffe dag aan dag” (8:59). De zegen van Salomo was helemaal
gericht op Gods glorie: “opdat alle volken der aarde mogen weten, dat de HERE God is en niemand meer”
(8:60). Salomo eindigde met het volk te verwijzen naar hun plicht om naar “zijn inzettingen te wandelen, en zijn
geboden evenals heden in acht te nemen” (8:61). De zegening van Salomo werd gevolgd door een groots offer
van 22.000 stieren en 120.000 schapen. Daarna werd er gedurende een week feest gevierd. Het volk verliet de
feesttafel “verheugd en welgemoed wegens al het goede dat de HERE aan zijn knecht David en aan zijn volk
Israël gedaan had” (8:66).
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Het toegewijd gebed van Salomo (1 Kon.8:22-53)
Het toegewijd gebed van Salomo begon met het prijzen van Gods unieke trouw (1 Kon.8:22-24). Anders dan de
goden die de heidenen aanbaden, was de God van Israël een God “die vasthoudt aan het verbond en de
goedertierenheid jegens uw knechten welke met hun gehele hart voor uw aangezicht wandelen” (8:23). Door
opnieuw te verwijzen naar de trouw van de Heer naar David (8:24), maakte Salomo zijn eerste verzoek bekend:
dat God de belofte die Hij maakte naar David, dat een van zijn nakomelingen op de troon van Israël zou zitten,
zou nakomen (8:25-26). Het tweede verzoek van David was dat, ondanks dat de tempel God niet kon bevatten,
Hij gehoor zou geven aan de aanbidding van het volk bij de tempel (8:27-30). De tempel was het middelpunt
van Israëls relatie met God; de Heer had Zijn naam er aan verbonden (8:29). Salomo erkende dat het enkel
door genade en trouw zou zijn wanneer God de aanbidding van het volk bij de tempel zou aanvaarden. Hij
pleitte bij God om verder te blijven horen naar de gebeden van het volk en hun zonden te vergeven.
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Salomo zegent God (1 Kon. 8:14-21)
Na het volk gezegend te hebben zegende Salomo de Heer voor het vervolledigen van de tempel (1 Kon.8:14).
Salomo wees alle aandacht van hem weg door de Heer te prijzen voor het kiezen van David om Zijn volk te
regeren en voor het beloven aan David dat zijn zoon de tempel zou bouwen (8:15-17). Salomo was niet meer
dan een instrument dat door God gebruikt werd om Zijn wil te volbrengen. Salomo prees daarna de Heer voor
het vervullen van Zijn Woord doordat Hij hem tot koning had gemaakt en had toegelaten dat hij de tempel
bouwde. Salomo begon en eindigde zijn zegen met te verwijzen naar God die Israël uit Egypte bevrijdde (8:16,
21). Van het roepen van Abraham tot Zijn redding van Israël uit Egypte, van het brengen van Zijn volk in het
beloofde land tot het bouwen van de tempel, was enkel de Heer het waard om geprezen te worden door Zijn
volk.

Conclusie
Het gebed van Salomo deed verstaan dat Israël afhankelijk was van Gods trouw aan Zijn verbond. God had
Israël trouw gebracht naar het beloofde land en een nakomeling van David op de troon geplaatst. Nu had de
Heer ook toegelaten dat de tempel het centrum van aanbidding werd. Wetende dat het volk zondig was, bad
Salomo wanhopig dat God zijn trouw aan Hem zou voortzetten, specifiek door hun gebeden die bij de tempel
werden gebracht te verhoren en hun te vergeven nadat Hij hun zou straffen. De trouw van de Heer zou niet
veranderen, maar het genot van Zijn trouw hing af van Israëls trouw naar Hem. Zolang dat Israël en hun koning
trouw waren konden ze God blijven ontmoeten bij de tempel.

MOEILIJKE WOORDEN
Waterbekken.
Ontwerp, schets, voorlopig plan.
De nodige volmacht geven.
Niet hol; dicht.
Plechtige kerkelijke optocht.
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Bassin
Blauwdruk
Machtigen
Massief
Processie
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Gods tweede verschijning aan Salomo (1 Kon.9:1-9)
Nadat Salomo klaar was met het bouwen van zijn eigen vertrek 13 jaar later (1 Kon.7:1), kwam de Heer voor
een tweede keer naar hem (1 Kon.9:1-2). (In 1 Kon.3 kwam God voor de eerste keer in een droom naar Salomo
en gaf Hij hem wijsheid.) De Heer zei tegen Salomo dat Hij zijn gebed had beantwoord en de tempel
aanvaardde als het centrum van de aanbidding. De Heer had het apart gezet voor Zijn aanbidding en Zijn naam
er aan verbonden. Hij liet toe dat Zijn oneindig wezen onder het volk zou wonen. Figuurlijk gezien zouden de
ogen en het hart van God bij de tempel zijn, steeds klaar om de gebeden van het volk te beantwoorden. De
belofte van de Heer werd dan gevolgd door een waarschuwing. Salomo had gebeden dat Israël niet zou
verzaken om een koning op de troon van David te hebben (1 Kon.8:25-26). De Heer zou zijn gebed
beantwoorden zolang dat de nakomelingen van David God gehoorzaamden zoals David dit had gedaan (9:3-5).
Maar wanneer Salomo of een andere toekomstige koning geen acht gaf aan Gods geboden en afgoden zou
dienen, zou Israël weggescheurd worden uit het beloofde land en zou God de tempel verlaten (9:6-7). De
vernietiging zou in zulke mate zijn dat een voorbijganger zou zeggen: “Waarom heeft de HEERE zo gedaan met
dit land en met dit huis?” (9:8). Anderen zouden antwoorden dat de verwoesting van de tempel was omdat “zij
de HEERE, hun God, hebben verlaten” (9:9). Dat de naam van de Heer verbonden werd aan de tempel
verhoogde de verantwoordelijkheid van Israël om God te gehoorzamen. God liet niet toe dat er met Zijn naam
gespot zou worden door een ongehoorzame koning of een ongehoorzaam volk.
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Bronnen: foto1:kenraggio.com -- foto2: bijbelseonderwerpen.nl

5

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

INTERESSANTE WEETJES

Afbeeldingen van de tempel

BIJBELLES
INLEIDING
Wat als ik je vertelde dat we vandaag iets gingen maken voor God? Wat zou je dan maken? Wat voor soort
dingen zou je dan gebruiken? Hoeveel tijd en energie zou je in het project steken? Vandaag leren we wat
Salomo deed voor God. David, de vader van Salomo, hield veel van God en wilde iets heel speciaals doen voor
God. David wilde een speciaal huis voor God bouwen. David kon het huis niet voor God bouwen, maar hij
verzamelde veel spullen die zijn zoon Salomo nodig zou hebben om het te bouwen. Dit was niet een gewoon
huis. Dit was een huis gebouwd voor de Koning der koningen.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat wilde David doen voor God?
David wilde een tempel bouwen, een heel speciaal huis voor God.
 Kon David de tempel bouwen?
Nee; God liet niet toe dat David het ging bouwen, maar David verzamelde veel materialen die nodig
waren om de tempel te bouwen. Toen Salomo, de zoon van David, koning werd, liet God hem de
tempel bouwen.
 Hoe zag de tempel eruit?
De tempel was erg mooi. Het was bijna 30 meter lang, 10 meter breed en 15 meter hoog. Het was
gemaakt van gesneden stenen en de binnenzijde was bedekt met cederhout waar insnijdingen waren
gemaakt met engelen, palmbomen en geopende bloemen. Er waren ook twee cherubs (engelfiguren)
gemaakt van hout en overtrokken met goud.
 Wat liet Salomo naar de tempel brengen?
De leiders brachten de ark van het verbond (verbondskist) van zijn plaats uit Jeruzalem en meubelen
van de tabernakel.
 Wat deden ze terwijl dit allemaal gebeurde?
Vele offers werden gebracht om hun nood voor verzoening en hun toewijding aan God laten zien.
 Eens de priesters terugkeerden na het plaatsen van de ark van het verbond in het Heilige der
heiligen, wat gebeurde er toen?
Toen de priesters terugkeerden, vulde een wolk het huis van de Heer en de priesters konden niet hun
diensten voortzetten door de wolk.
 Wat vulde de tempel?
De majesteit van de Heer vulde de tempel. Omdat niemand God kan zien, bedekt Zijn glorie (majesteit)
Hem. Gods glorie was een visueel teken van Zijn aanwezigheid en zegen.
 Welke belofte kwam er met Gods aanwezigheid?
Als Israël Gods wet gehoorzaamde, zei God, “Ik zal in deze tempel die jij aan het bouwen bent, midden
onder de Israëlieten wonen en ik zal mijn volk Israël niet in de steek laten” (1 Kon.6:13).
 Wat ging Salomo doen nadat hij het volk gezegend had?
Na het zegenen van het volk, zegende Salomo de Heer voor het voltooien van de tempel (1 Kon.8:15).
Salomo richtte zich niet meer op zichzelf, maar prijsde de Heer voor het kiezen van David om Zijn volk
te leiden en voor de belofte aan David dat zijn zoon de tempel zou bouwen (8:15-19). Salomo was de
enige die gebruikt werd door God om Zijn wil te volvoeren. Daarna prees Salomo de Heer voor het
vervullen van Zijn Woord door Salomo koning te laten worden en hem toe te staan om de tempel te
bouwen. Salomo begon en eindigde zijn zegen met referentie naar de uittocht van het volk uit Egypte
(8:16, 21).
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit 1 Kon.8:1-9:9.










Wat was het gebed van Salomo?
Het gebed van Salomo begon met het prijzen van Gods unieke trouw (1 Kon.8:22-24). Salomo bracht
zijn eerste verzoek: dat God de belofte hield die Hij aan David gemaakt had, dat een van zijn
nakomelingen op de troon van Israël zou zijn (8:25-26). Het tweede verzoek van Salomo was dat
hoewel God niet in een tempel gehouden kan worden, Hij de aanbidding van het volk in de tempel zou
eren (8:27-30).
Wat gebeurde er nadat Salomo eindigde met het indienen van verzoeken aan de Heer?
Salomo stond op en zegende het volk (8:54) en prees de Heer voor Zijn trouw.
Waarom was het voor Salomo belangrijk dat God Zijn belofte aan Israël hield?
De zegen van Salomo was gecentreerd op Gods glorie. Hij bad, “Dan zullen alle volken op aarde tot het
inzicht komen dat de Heer God is en hij alleen” (8:60).
Wat gebeurde er na de zegen van Salomo?
De zegen van Salomo werd gevolgd door een enorm offer van 22.000 stieren en 120.000 schapen en
een feest die twee weken duurde (8:63).
Wat gebeurde 13 jaar het bouwen van de tempel?
Dertien jaar later kwam de Heer voor een tweede maal tot Salomo. De Heer vertelde Salomo dat Hij
zijn gebed beantwoorde en de tempel accepteerde als het middelpunt van aanbidding.
Welke waarschuwing gaf God aan Salomo?
De Heer zou een man van Davids familie op de troon houden, zolang de nakomelingen gehoorzaam
bleven. Maar als Salomo of een andere toekomstige koning zich niet hielden aan Gods geboden en
afgoden gingen aanbidden, zou Israël uit het beloofde land gaan en zou Hij de tempel verlaten. De
verwoesting zou zo erg zijn dat een voorbijganger zou zeggen dat de vernietiging gebeurd was omdat
het volk de Heer had verlaten.

Net als Salomo God prees voor Zijn trouw, zouden gelovigen God moeten prijzen voor de trouw die Hij hen
bewijst. God is getrouw en zal niet veranderen, maar mensen falen om naar Gods standaard te leven.
Gelovigen zouden hun zonden en ontrouw moeten belijden en hun nood aan vergeving moeten erkennen.
Ongelovigen zouden van hun zonden meten keren en vertrouwen dat Jezus de enige weg voor de mens is om
God te kennen.
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SAMENVATTING
Het gebed van Salomo was een afspiegeling van een begrijpen dat Israël afhankelijk was van Gods trouw aan
Zijn verbond. God had trouw het volk Israël naar het beloofde land gebracht en had een nakomeling van David
op de troon geplaatst. De Heer liet toe dat de tempel het centrum van aanbidding was. Wetende dat het volk
zondig was, bad Salomo wanhopig dat God trouw bleef aan Zijn volk, specifiek de gebeden die gericht waren
tot de tempel en hen te vergeven nadat Hij hen had gestraft. Gods trouw verandert niet, maar of Israël van Zijn
trouw zou genieten was afhankelijk van hun trouw naar Hem. Zolang Israël en hun koning trouw waren,
konden ze God blijven ontmoeten in de tempel.
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CRÈCHELES
Koning Salomo ging de tempel voor God bouwen. Alles lag er klaar voor – zijn vader David had alles al
verzameld: hopen steen en stapels hout; bergen ijzer en koper; kisten vol zilver en goud en edelstenen – het lag
allemaal klaar voor de bouw.
“Beginnen maar”, zei koning Salomo tegen zijn werkmannen. “Jullie moeten stenen gaan kappen.” KLOP KLOP.
PLOK PLOK “Jullie moeten hout gaan snijden. Jullie moeten goud gaan smelten.”

Eindelijk was de tempel af. Nu kon hij feestelijk in gebruik worden genomen. De koning was er – en alle
werkmannen; en het gehele volk; de mannen van Levi die voor de tempel moesten zorgen; de priesters die de
mensen moesten helpen om de Here te dienen; het koor en de muziekanten. Het was een heel bijzondere
gebeurtenis. De ark kreeg een eigen plaats in de tempel. De ark was die mooie gouden kist waar Gods wet in
lag – een stukje van de Bijbel.
De trompetten schetterden: RETTEKETET! TSJIENG BOEM! Gingen de cimbalen. En de mensen zongen zo hard
ze konden: “De Here is goed. Er komt geen einde aan Zijn liefde, nu niet en nooit.”
Toen zei Salomo tegen de Here, zó dat iedereen het horen kon: “U bent het die de hele wereld heeft gemaakt.
Wij weten dat U niet echt in een huis kunt wonen, zoals wij. Maar wij willen dat Uw tempel een bijzondere plek
wordt: een plek waar we dicht bij Y kunnen komen; een bijzondere plek waar we mogen komen bidden.”
Koning Salomo sprak de mensen ook toe. Wat waren ze opgewonden! “De Here zegent U. Hij maakt u blij”, zei
hij. “Het feest kan nu beginnen.”
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Dat werd me een feest! Er leek geen eind aan te komen. Pas na zeven volle dagen gingen de mensen weer naar
huis – moe, maar vooral gelukkig.
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De werkmannen deden wat de koning zei. En ze deden allemaal vreselijk hun best voor de tempel van God. Hij
werd prachtig!

MEMORIEVERS
1 Kon.11:11

Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt aan mijn verbond en aan mijn
wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen en het aan een van je dienaren geven.

Schrijf bovenaan het bord het memorie vers. Verdeel de kinderen in twee groepen en laat hen in een rij staan
aan de andere kant van het lokaal. Op jouw teken gaat een kind van elke groep naar het bord rennen en een
woord van het vers opschrijven. Hij gaat dan terug in de rij staan en geeft de stift aan de volgende persoon. De
groep herhaalt eerst de woorden die op het bord staan. Dan mag de volgende persoon naar het bord, het
volgende woord opschrijven, terugkeren naar de rij waar een ieder weer de geschreven woorden herhaalt.
Herhaal dit proces totdat het hele vers compleet is. Heb een beloning voor de snelste groep.
Variatie: speel een spelletje met de kinderen (B.V. ‘zakdoekje leggen.’). Maar in plaats van het rijmpje van het
spelletje op te noemen, noemt het kind het vers op. Help hen eventueel door het samen op te zeggen. Voor
jongere kinderen kan ook alleen het laatste gedeelte van het vers gebruikt worden, “Ik zal je het koninkrijk
afnemen en het aan een van je dienaren geven.”

IJSBREKERTJES

Gods trouw
De trouw van God betekent dat Hij zich altijd aan Zijn woord houdt. Gods trouw wordt meestal verbonden aan
Zijn verbondsliefde (Ex.34:6-7; Klaag.3:22-23). In dit opzicht betekent de trouw van God dat eens Hij Zijn hart
gezet heeft om ons lief te hebben, dat Hij Zijn liefde niet afkeert. Deze vorm van Gods liefde is voorbehouden
aan gelovigen, die in een relatie met God zijn. Neem garen van verschillende dikte mee. Kies enkele kinderen
uit om te proberen het garen te breken. Onze beloften en liefde zijn als een stuk garen dat soms gebroken
wordt. Neem (trek-)touw of ketting mee – hoe groter hoe beter! Vandaag leren we over Gods verbond van
liefde, Zijn trouw. Gods liefde is meer dan een ketting. Niets in de wereld kan het breken.
Nationale monumenten
Vraag de kinderen om enige nationale monumenten te beschrijven en waarom dit belangrijk is voor dit land.
Vraag welke monumenten zij bezocht hebben en waarom ze er heen gingen. Breng eventueel afbeeldingen van
verschillende monumenten, kerken en kathedralen mee en spreek over hoe mensen deze plaatsen bezoeken.
Lees dan 1 Kon.8:41-43 en spreek over hoe de tempel van God, die Salomo gebouwd heeft, bezocht zou
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De glorie van God vulde de tempel
De term “glorie” betekent letterlijk “zwaarwichtigheid” of “zwaarte.” Wanneer het voor God gebruikt wordt
betekend het dat Hij de bezitter is van hoogste eer. Het doelt ook op Gods kracht en macht, zoals ze getoond
worden op enige waarneembare manieren. De glorie van God toont de essentie en kracht die alleen
voorbehouden zijn voor Hem. Vaak wordt in de Bijbel Gods glorie getoond of beschreven in termen van licht
(Ez.1; Jes.60:1-3; Hand.22:11). De wolk die Gods glorie omgaf, diende ongetwijfeld als een bescherming tegen
de helderheid zoals getoond in de tabernakel en de tempel (Ex.40:34; 1 Kon.8:10). Het is belangrijk om te
realiseren dat Gods glorie meer is dan alleen licht. Licht is een van de vele manifestaties van Zijn glorie. Hang
een laken op in het lokaal en ga er achter staan. Vraag de kinderen hoe ze weten dat je er bent als ze je niet
kunnen zien. (Ze horen je stem, ze zien het laken bewegen, ze zien je hand bewegen, etc.) Hoe laat God Zijn
aanwezigheid zien? Schijn met een zaklamp of zet een projectietoestel aan. Vandaag leren ze over de vertoning
van Gods glorie in beschermend licht.
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Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (zie voor uitleg
memorievers Koningen Les 1).

worden door vele mensen die over God gehoord hadden en er naar verlangden om Hem als Verlosser te
kennen.

Het gebed van Salomo boekje
Geef elk kind een kopie van het blad “Het gebed van Salomo,” dit is voorkant van het boekje. Geef de kinderen
dan nog acht A4 vellen, waar op elk apart vel de onderstaande Bijbelteksten staan samen met de titels die op
de voorkant. Niet de bladen aaneen om zo een boekje te maken. Kinderen kunnen eventueel dingen op de
pagina’s tekenen, bijvoorbeeld:
 1 Kon.8:23
Hemel en aarde, boekrol, hartjes
 1 Kon.8:31-32
Hand op de Bijbel, hamer van een rechter, weegschaal
 1 Kon.8:33-34
Persoon terugwandelend naar de tempel, biddende handen, oor van God,
kaart van Israël
 1 Kon.8:35-36
Regenwolken, persoon wandelend op een pad genaamd “goede weg,” een
leraar, biddende mensen
 1 Kon.8:37-40
Lege borden en schalen, zwermen sprinkhanen, steden die in brand staan,
zieke mensen, biddende mensen, hart met het woord “plaag,” handen
strekkende naar de tempel, oor van God
 1 Kon.8:41-43
Mensen die de aarde omcirkelen, grenzen van een vreemd land,
naamplaatje met de naam “God,” sterke handen en een strekkende arm van
God, biddende mensen bij de tempel met Gods naam erop
 1 Kon.8:44-45
Israëlische soldaten, zwaarden, mensen die bidden voor een stad
 1 Kon.8:46-53
Israëlieten die weggevoerd worden gebonden aan kettingen, mensen
biddende en zeggende, “Ik ben een zondaar!” piramides, stalen oven, open
ogen

Verblijd je in Gods trouw ketting
Er is niemand als God. Hij is altijd getrouw. Salomo realiseerde zich dit en prees God voor Zijn trouw. Wij
kunnen ook God prijzen, omdat Hij trouw is. Herinner de kinderen aan dat Gods trouw een van de redenen is
dat we Hem prijzen. Geef daarna elk kind een lachend gezicht (smiley face) uitgeprint op geel papier, stuk
garen van 1m, een kaartje om een vers op te schrijven en twee wiebeloogjes. Laat de kinderen het vers uit 1
Kon.8:23 op het kaartje schrijven, samen met het woord “verblijd.” (Voor jongere kinderen kan het vers en het
woord eventueel al op het kaartje geprint zijn.) Maak een gat met een perforator aan de bovenkant van het
lachende gezicht en twee gaten aan de beide zijden van het verskaartje. Bind het stuk garen door het gezichtje
en weef het door de twee gaten in het kaartje. Het einde van het stuk garen kan aaneen gebonden worden om
een ketting te kunnen maken. De wiebeloogjes kunnen op het gezichtje geplakt worden.
Een tempel bouwen
Geef elk kind een kopie van de bladen “Een tempel bouwen.” Laat hen de delen van de tempel die Salomo
gebouwd heeft uitknippen. Bespreek de delen van de tempel. Laat hen de delen op de juiste plaats op het
basisblad opplakken, met het vers. Als laatste kunnen de kinderen wattenbolletjes bij de tempelingang plakken,
dit stelt de glorie van God, die uit de tempel kwam, voor.
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Pilaar Boekenlegger
Geef elk kind een boekenlegger van het blad “Pilaar Boekenlegger.” Laat hen dit versieren als een pilaar van de
tempel van Salomo aan God. Laat hen witte bloemenstickers aan de bovenkant van de pilaar plakken. Laat hen
met gouden glitterlijm een ketting maken, daarna mogen ze een rij rode cirkeltjes opplakken die granaatappels
voorstellen. Als laatste mogen ze nog een rij bloemen plakken. Maak een gat aan de bovenkant en steek hier
een stuk garen doorheen om een kwastje te maken.
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KNUTSELWERKJES
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Zelfs de tempel kan Gods glorie niet bevatten!
Deze activiteit is geschikt om voor het lesgeven te starten. Verdeel de kinderen in kleine groepjes. Geef elk
groepje een doos met suikerklontjes, lijm, meetlat, karton van 30x30cm, wattenbolletjes. Vertel de kinderen
dat ze een model van de tempel van Salomo op schaal gaan maken. Laat elke groep een rechthoek van 22x8cm
in het midden van hun karton tekenen. Daarna kunnen ze hun eerste rij suikerklontjes langs die lijn plaatsen.
(het werkt misschien goed als een kind de klontjes neerlegt en een ander kind ze een voor een opplakt.) Nadat
dit fundament gebouwd is, mogen ze een tweede rij op het eerste gaan plakken. (Laat zien hoe de klontjes zó
op de eerste rij geplaatst kunnen worden dat het de sterkte zal doen toenemen.) De kinderen zouden de muur
tot 10cm hoog moeten bouwen. Zet daarna de tempels aan de kant om ze te laten drogen en de les gegeven
kan worden. Als je onderwijst over 1 Kon.8:10-13, mogen de kinderen naar hun tempel gaan en het vullen met
watten, dit symboliseert de glorie van God die de tempel vult in de vorm van een wolk. Laat de kinderen de
watten over de muren van de tempel komen. Als je aangekomen bent bij 1 Kon.8:27, leg dan uit dat de
overstromende watten laten zien dat Gods glorie niet behelst of bevat kan worden in een mensgemaakte
woning.
Kun jij het geloven?
Laat twee of drie mensen (of kies kinderen uit) verkleed als gewone Bijbelse karakters het volgende uitbeelden
en spelen. Als ze door het lokaal wandelen, zouden ze enthousiast moeten spreken over wat er gebeurt was die
dag: Ze waren in de tempel voor de dienst en zagen offers en de ark, hoorden de opwinding en de opdracht
van Salomo, en het belangrijkste, ze zagen de tempel gevuld met Gods glorie. Deze sketch kan ook gebruikt
worden tijdens het geven van de les door scènes te creëren die plaatsvonden doorheen het verhaal.
Salomo kijkt terug op de dag
Deze sketch kan gebruikt worden bij “Kun jij het geloven?” of op zichzelf. Laat iemand zich verkleden als
Salomo. Salomo wandelt door het lokaal en zet zich neer, tegen zichzelf sprekend over deze dag. Hij spreekt
over de voorbereiding die vooraf ging aan deze dag, al de dieren die gebracht werden voor de offers en zijn
gebed. Het belangrijkste was hoe ongelofelijk het was om Gods glorie te zien die de tempel vulde. Voor een
wat meer uitvoerige sketch kunnen meerdere personen aspecten van wat Salomo zich herinnert voorbereiden
en dit in andere delen van het lokaal uitvoeren.

Geef na de les elk kind een pagina dat lijkt op een oude bladzijde van een dagboek. Deze bladzijden mogen
‘verouderd’ worden met thee, verbrande randen of verkreukeld. Vertel de kinderen om te doen alsof ze leven
in de tijd van Salomo. Ze waren er bij toen de les van vandaag plaatsvond. Ze moeten schrijven wat ze gezien
en gehoord hebben. Je kunt ze een start geven met de eerste woorden voorgedrukt of geschreven op het bord,
zoals, “Vandaag gebeurde er een meest verbazingwekkend iets in de tempel….”
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Een reis in de tijd
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EEN TEMPEL BOUWEN (1)
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HET GEBED VAN SALOMO
“Hij zei: ‘Heer, God van Israël, geen god kan u evenaren, noch in de hemel boven mij, noch
op de aarde onder mij. U houdt u aan het verbond en toont uw trouw aan uw dienaren die u
met hart en ziel volgen” (1 Kon.8:23)

God, u bent getrouw.
Veroordeel de schuldige en doe recht aan de onschuldige.
(vers 31-32)

Breng Israël terug naar het land.
(vers 33-34)

Laat het regenen op het land.
(vers 35-36)

Hoor de gebeden van Uw volk.
(vers 37-40)

Mogen al de volken van de aarde U kennen en eren.
Geef Israël overwinning in de strijd.
(vers 44-45)

Toon barmhartigheid als Israël verbannen is.
(vers 46-53)
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(vers 41-43)
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(vers 23)
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PILAAR BOEKENLEGGER
God is getrouw om zonden te vergeven (1 Kon.8:38-39)
God is getrouw in het houden van beloften (1 Kon.8:24)
God is getrouw om gebeden te beantwoorden (1 Kon.8:41-43)

God is getrouw in het houden van beloften (1 Kon.8:24)
God is getrouw om gebeden te beantwoorden (1 Kon.8:41-43)
God is getrouw om zonden te vergeven (1 Kon.8:38-39)
God is getrouw in het houden van beloften (1 Kon.8:24)
God is getrouw om gebeden te beantwoorden (1 Kon.8:41-43)
God is getrouw om zonden te vergeven (1 Kon.8:38-39)
God is getrouw in het houden van beloften (1 Kon.8:24)

God is getrouw om zonden te vergeven (1 Kon.8:38-39)
God is getrouw in het houden van beloften (1 Kon.8:24)
God is getrouw om gebeden te beantwoorden (1 Kon.8:41-43)
God is getrouw om zonden te vergeven (1 Kon.8:38-39)
God is getrouw in het houden van beloften (1 Kon.8:24)
God is getrouw om gebeden te beantwoorden (1 Kon.8:41-43)
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God is getrouw om gebeden te beantwoorden (1 Kon.8:41-43)
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God is getrouw om zonden te vergeven (1 Kon.8:38-39)
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GODS GLORIE VULT DE TEMPEL
(HANDREIKING KINDEREN)
1 KONINGEN 8:1-9:9

MEMORIEVERS
1 Kon.11:11

Omdat het zo ver met je is gekomen dat je je niet meer houdt
aan mijn verbond en aan mijn wetten, zal ik je het koninkrijk afnemen
en het aan een van je dienaren geven.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Wat brachten de leiders van Israël naar de tempel? (Zie 1 Koningen 8:1.)



Wat vulde het huis van de Heer? (Zie 1 Koningen 8:11.) _______________



Wie zegende Salomo in 1 Koningen 8:15? _________________________



Juist of fout: God woonde echt in de tempel. ______________________



Wie zegende Salomo in 1 Koningen 8:55? _________________________



Wie verscheen aan Salomo in een droom?
 MOZES

 DAVID

 GOD

 EEN ENGEL



God zei tegen Salomo dat Hij zijn gebed had __________ (1Koningen 9:3).



God zei tegen Salomo dat Hij gehoorzaamheid zou belonen en
ongehoorzaamheid __________.

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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