KONINGEN LES 4  GOD STRAFT JEROBEAM
1 KONINGEN 11:35-38; 12:1-33; 14:1-18

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen de zegeningen van gehoorzaamheid genieten.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






De zegen die God aanbood aan Jerobeam te beschrijven.
De zondige dingen die Jerobeam deed op te sommen.
De gevolgen van de ongehoorzaamheid van Jerobeam samen te vatten.
Te onthouden dat de ballingschap van Israël de straf was voor hun afgoderij.

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




Doorzoek je hart naar rebellie en ongehoorzaamheid naar God.
Verheug je erin dat God nederige gehoorzaamheid zegent.
Besef dat je zonder Gods genade enkel straf ontvangt.

VOLGENDE WEEK
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ELIA EN DE PROFETEN VAN BAÄL
Lees 1 Koningen 17:1; 18:17-46
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Het volbrachte plan van de Heer (1 Kon.12:1-24)
Nadat Salomo’s zoon Rechabeam koning over geheel Israël was geworden, riepen de noordelijke stammen
Jerobeam terug uit de ballingschap (waarheen hij was gevlucht voor Salomo) en lieten ze zich door hem
vertegenwoordigen voor de koning (1 Kon.12:1-3). Jerobeam bracht de klacht van de noordelijk stammen dat
ze overwerkt waren door het zware werk dat Salomo hun had opgelegd maar wel gehoorzaamheid beloofden
als Rechabeam de werkdruk verlichtte (12:3-4). Nadat hij wijze raad van de oudsten had verworpen en het
advies van zijn makkers had aangenomen antwoordde Rechabeam dwaas dat hij de werkdruk van de
noordelijke stammen nog zou verhogen en nog strenger zou regeren dan zijn vader Salomo had gedaan (12:514). De schrijver van Koningen onthult dat “de koning niet naar het volk, want het was een beschikking van ’s
HEREN wege, om het woord waar te maken, dat de HERE door de dienst van de Siloniet Achia, tot Jerobeam, de
zoon van Nebat, gesproken had” (12:15). God werkte op een soevereine manier door de dwaze keuze van
Rechabeam om zo Jerobeam tot koning te maken (Spr.21:1).

De verworpen geboden van de Heer (1 Kon.12:25-33)
In de plaats van eenvoudigweg Gods geboden te gehoorzamen zoals David dit had gedaan, vertrouwde
Jerobeam op zijn eigen wijsheid om het koninkrijk te verzekeren. De grootste zorg van Jerobeam was dat
wanneer de Israëlieten terug zouden keren naar Jeruzalem om te offeren bij de tempel, ze opnieuw zouden
verlangen dat Rechabeam hun koning zou worden (12:25-27). Net als Rechabeam gaf Jerobeam gehoor aan
dwaas advies (12:28). Hij verwierp de tien geboden (Ex.20:3-5) en presenteerde aan Israël twee gouden
kalveren zeggende: “Het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israël, die u uit
het land Egypte hebben geleid” (1 Kon.12:28). Om de aanbidding zo gemakkelijk mogelijk te maken plaatste
Jerobeam een afgod in het zuiden van Israël te Betel en een ander in de meest noordelijke stad van Dan (12:2930). In zijn wedijver om de religieuze affectie van het volk verwierp hij de Levieten als priesters en “stelde
priesters aan uit alle kringen van het volk” (12:31). Hij verving het feest van de tabernakels met zijn eigen feest
dat gevierd werd op de achtste maand van het jaar (12:32). De religie van Jerobeam was een “die hij in zijn
eigen hart bedacht had (12:33). In een dwaze poging om zijn controle te verzekeren leidde Jerobeam het volk
weg van Gods verbond dat Hij met hun sloot te Sinaï. Hij verwierp zonder schaamte Gods geboden en smaadde
Zijn beloofde zegen.
De toekomstige straf van de Heer (1 Kon.14:1-18)
Toen de zoon van Jerobeam, Abia, ziek werd (1 Kon.14:1), nam hij afstand van zijn eigen bedachte aanbidding
en ging hij naar Achia, de profeet van de Heer die tegen Jerobeam had verteld dat hij koning zou worden.
Omdat hij niet wou dat de mensen wisten dat hij naar de Heer ging om hulp, stuurde hij zijn vermomde vrouw
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De noordelijke stammen beantwoordde het meedogenloze bestuur van Rechabeam door hem te verwerpen,
zijn afgevaardigden te doden en Jerobeam te stellen tot koning over geheel Israël (1 Kon.12:16-20). Niet
verrassend wilde Rechabeam zijn koninkrijk terug winnen. Daarom verzamelde de stam van Juda (samen met
de stam van Benjamin) 180.000 troepen om de controle over de noordelijke stammen terug te winnen.
Voordat de oorlog uitbrak zei een profeet van God aan Rechabeam en geheel Israël dat het gevecht niet mocht
beginnen omdat de scheiding van de koninkrijken een plan was van de Heer (12:23-24). De Heer was
uiteindelijk Degene die Jerobeam controle had gegeven over het merendeel van Salomo’s rijk. Nadat Jerobeam
Gods macht had gezien om Zijn Woord te vervullen zou hij logischerwijze ijverig Gods Woord moeten
gehoorzamen en vertrouwen op Zijn mogelijkheid om zijn nakomelingen een sterk koninkrijk te geven.
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De beloofde zegening van de Heer (1 Kon. 11:35-38)
Door de afgoderij van Salomo beloofde God dat Hij het koninkrijk van Israël zou geven aan een van de dienaren
van Salomo (1 Kon.11:9-11). De profeet Achia kwam naar Jerobeam, een flinke werkkracht onder Salomo
(11:28), om hem te vertellen dat God hem had gekozen om de zoon van Salomo te vervangen als koning over
de tien noordelijke stammen (11:35). De Heer gaf Jerobeam de mogelijkheid om een wonderlijke zegen te
ontvangen. Als hij Gods geboden gehoorzaamde zoals koning David dit had gedaan, zou God de nakomelingen
van Jerobeam tot een heersende dynastie vormen (11:38). De mate waarin Jerobeam zou genieten van deze
zegen was afhankelijk van zijn bereidheid om zich te onderwerpen aan Gods wet. Als Jerobeam Gods geboden
zou verwerpen zou hij niet genieten van de zegen waarin zijn nakomelingen regeren over de tien noordelijke
stammen.

met een klein geschenk (niet een dat een koning toekomt) om te achterhalen wat er met zijn zoon zou
gebeuren (14:1-4). De Heer had gezegd tot de blinde Achia dat de vrouw van Jerobeam zou komen en ze zich
zou voordoen als de vrouw van een ander (14:4-5). Door zijn vermomde vrouw te sturen trachtte Jerobeam
mogelijk te voorkomen dat hij met zijn zonde geconfronteerd zou worden.

De familieleden van Jerobeam waren niet de enigen die ernstig zouden lijden voor zijn zonde. Achia kondigde
ook een schrikwekkend oordeel aan over Israël “omdat zij hun gewijde palen gemaakt, en daardoor de HERE
gekrenkt hebben” (1 Kon.14:15). Niet enkel Jerobeam had gezondigd, maar ook Israël had hem vrijwillig
gevolgd in afgoderij (14:16). In Zijn oordeel zou de Heer “Israël slaan, zodat het wiegelt als riet in het water”
(14:15). Achia profeteerde: “Hij zal Israël wegrukken van deze goede grond die Hij hun vaderen gegeven heeft,
en Hij zal hen aan de overzijde van de Rivier verstrooien” (14:15). In Deuteronomium 29:25-28 waarschuwde
Mozes het volk dat wanneer ze het verbond van de Heer zouden verwerpen, ze in ballingschap zouden gaan.
Het boosaardige leiderschap van Jerobeam leidde uiteindelijk naar de gedwongen ballingschap van Israël uit
het beloofde land (2 Kon.17).

Conclusie
Het passeren van beloofde zegen en het gaan naar toekomstig oordeel van Jerobeam is een sterke
waarschuwing voor zowel de verlorenen als de verlosten. De verloren persoon wordt opgeroepen door Christus
om de zegen te ervaren van het onderwerpen aan Zijn aanbidding, de zonden die vergeven zijn en het leven
van een leven dat gezegend is met de kennis van Gods heiligende kracht en eeuwigdurende liefde. Maar als de
verloren persoon Gods beloofde zegen van zich afwijst en zijn eigen god blijft, zal hij het meest miserabele
leven hebben in de eeuwigheid. Maar ook de gelovige kan gewaarschuwd worden door hetgeen Jerobeam had
gedaan, het verwerpen van Gods zegen. Ondanks dat de eeuwige zegeningen van de gelovige niet zullen
worden weggenomen, zal hij God meer verheerlijken wanneer hij gehoorzaam zich onderwerpt aan Gods wil
en Hem liefheeft met heel zijn hart. De onderdanige gelovige wordt een overvloedige “liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” beloofd (Gal.5:22-23).

MOEILIJKE WOORDEN
Smaden
Wedijveren
Miserabel

Het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam.
Proberen met een ander gelijk te komen of hem te overtreffen.
Ellendig, beroerd.
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Van zodra de vrouw van Jerobeam “de drempel van het huis betrad, was de jongen gestorven” (1 Kon.14:17).
“Het woord des HEREN, dat Hij gesproken had door de dienst van zijn knecht, de profeet Achia”, werd
volbracht (14:18). Met de vervulling van dit eerste oordeel kon Jerobeam er zeker van zijn dat de rest van de
profetie van Achia ook waar zou worden: de vernietiging van zijn nakomelingen, het wegnemen van zijn
dynastie en de uiteindelijke ballingschap van Israël.
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De boodschap die Achia had gekregen van de Heer bevatte meer dan enkel informatie over de gezondheid van
de zoon van Jerobeam. Het oordeel van de Heer over Jerobeam was ernstig omwille van de grote zegen die de
Heer had geschonken aan hem (1 Kon.14:7-8). Jerobeam was niet enkel ongehoorzaam geweest aan Gods
geboden zoals David dit wel was geweest, maar zijn boosaardigheid ging zelfs veel verder dan die van Salomo
(14:18-9). Omdat Jerobeam God “achter zijn rug” had geworpen (14:9), zou zijn huis vernietigd worden. In de
plaats van de dynastie zou er enkel dood komen bij de mannelijke nakomelingen van Jerobeam (14:10-11). Het
oordeel zou beginnen met de ziekte van zijn zoon Abia. Van zodra de vrouw van Jerobeam zou terugkeren naar
huis, zou het kind sterven (14:12). Van al de nakomelingen van Jerobeam zou Abia de enige zijn die op een
eerbare manier zou sterven (“in een graf komen”), “omdat in Jerobeams huis in hem alleen iets goeds
gevonden wordt voor de HERE, de God van Israël” (14:13). Binnen een generatie zou de Heer een nieuwe lijn
naar voren laten komen die zou regeren over Israël (14:14; 15:25-32).

BIJBELLES
INLEIDING
Vandaag zullen we het hebben over een man die God een bijzondere zegen gaf. Wat een eer zou het zijn om
een geschenk van God te ontvangen. Dit geschenk was dat een man genaamd Jerobeam over het volk Israël
zou heersen als hij Gods wet gehoorzaam was. Maar als hij ongehoorzaam was, zou God het koninkrijk van hem
wegnemen. Laten we eens kijken of Jerobeam gehoorzaam was aan Gods geboden.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarom denk je dat God beloofde dat Hij een van de dienaren van Salomo koning zou laten
worden in plaats van zijn zonen?
Vanwege de afgoderij van Salomo liet God niet toe dat zijn familie geheel Israël zou regeren.
 Wat gebeurde er toen Salomo’s zoon Rechabeam begon te heersen?
Hij gaf het volk nog meer werk en ze waren erg ongelukkig. De noordelijke stammen riepen om
Jerobeam om te regeren.
 Wie liet God koning worden van de noordelijke stammen?
Een man genaamd Jerobeam.
 Wat moest Jerobeam doen als leider van Israël?
Gods geboden gehoorzamen.
 Wat zou er gebeuren als hij gehoorzaam zou zijn?
Jerobeams familie zou als een dynastie regeren over Israël.
 Gehoorzaamde Jerobeam Gods opdrachten en Wet?
Nee. In plaats van te gehoorzamen aan Gods opdracht zoals David gedaan had, vertrouwde
Jerobeam op zijn eigen wijsheid om zijn koninkrijk te verzekeren. De grootste zorg van Jerobeam
was dat als de Israëlieten naar Jeruzalem terugkeerden om offers te brengen in de tempel, dat ze
er naar verlangden om Rechabeam als koning te hebben (12:25-27). Jerobeam verachtte de tien
geboden (Ex.20:3-5) en stelde twee gouden kalven aan Israël voor, zeggende, “Met die
bedevaartstochten naar Jeruzalem moet het nu maar eens afgelopen zijn! Israëlieten, hier zijn uw
goden, die u uit Egypte hebben gehaald.” (1 Kon.12:28). Om de aanbidding zo gemakkelijk
mogelijk te maken, plaatste Jerobeam een afgod in het zuiden van Israël bij Betel en de andere in
de meest noordelijke stad van Dan (12:29).
 Wat was het gevolg van de ongehoorzaamheid van Jerobeam?
Zijn zoon werd ziek.
 Wat ging Jerobeam doen om uit te vinden wat er zou gaan gebeuren met zijn zoon die ziek
geworden was?
Jerobeam stuurde zijn vrouw vermomd als iemand anders naar de profeet Achia. Achia gaf de
boodschap dat de zoon van Jerobeam zou sterven en dat zijn gezin uitroeien in plaats van nog te
heersen. Veeleer dan een dynastie, zou er alleen de dood zijn voor de nakomelingen van
Jerobeam.
 Welke ander gevolgen zouden er zijn voor Jerobeams ongehoorzaamheid en Israëls afgoderij?
Mozes waarschuwde het volk in Deut.29:25-28, dat als ze Gods verbond afwezen, dat ze in
ballingschap zouden gaan. God hield zich aan die belofte. Het slechte leiderschap van Jerobeam
leidde uiteindelijk tot de gedwongen ballingschap uit het beloofde land (2 Kon.17).

4

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

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees 1 Kon.12:1-33; 14:1-18.
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De daden en straffen van Jerobeam zijn een waarschuwing voor zowel de verlorenen als de verlosten. De
verloren persoon wordt opgeroepen om zich te onderwerpen aan de heerschappij van Christus en een leven
van zegeningen te leiden met de kennis van Gods reinigende macht en voortdurende liefde. Maar als de
verloren persoon Gods beloofde zegen verlaat en zijn eigen god blijft, zal hij het meest ellendig leven en
eeuwigheid lijden. De gelovige wordt ook gewaarschuwd door de afwijzing van Jerobeam van Gods zegen en
ongehoorzaamheid. Hoewel de eeuwige zegen van de gelovige niet weggenomen zal worden, zal hij God meer
volledig eren door in gehoorzaamheid zich onder te schikken aan Gods wil en Hem lief te hebben met heel zijn
hart. De onderwerpende gelovige wordt een overvloedige liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing beloofd.
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SAMENVATTING
Na de regering van Salomo werd zijn zoon Rechabeam heerser over Israël. Vanwege de afgoderij van Salomo,
beloofde de Heer om het koninkrijk aan een van zijn dienaren te geven. De profeet Achia ging naar een van
Salomo’s dienaren, genaamd Jerobeam, om hem te vertellen dat God hem gekozen had om Rechabeams plaats
in te nemen. De Heer gaf Jerobeam de gelegenheid om een bijzondere zegen te ontvangen. Als Jerobeam zou
gehoorzamen naar Gods geboden zoals David had gedaan, zou God zijn nakomelingen tot de heersende
dynastie maken. Jerobeam kon genieten van Gods zegen zolang hij zich schikte tot Gods Wet. Als Jerobeam
Gods opdracht verwierp, zou hij niet van de zegen genieten dat zijn nakomelingen zouden heersen over de tien
stammen in het noorden. In plaats van te gehoorzamen, vertrouwde Jerobeam op zijn eigen wijsheid om zijn
koninkrijk te verzekeren. Hij stelde twee jonge kalveren aan Israël voor en noemde deze de goden van Israël.
Vanwege deze afgoderij zou God Israël straffen en hen in ballingschap sturen.

CRÈCHELES

Jerobeam maakte zich nu zorgen. Hij was bang dat de tien stammen Rechabeam terug als koning zouden willen
wanneer ze naar Jeruzalem gingen om te offeren bij de tempel. Daarom bedacht hij een slim plannetje. Hij
maakte twee gouden beelden in de vorm van een kalf. “Dit zijn jullie goden!” zei hij tegen het volk. “Nu hoeven
jullie niet meer naar Jeruzalem te gaan om God te aanbidden.” Jerobeam zette de twee beelden in twee
verschillende steden en koos zelf priesters en bedacht nieuwe feestdagen.
Maar God vond dit helemaal niet goed. Hij wilde alleen maar aanbeden worden in de tempel en had het volk
verboden om afgodsbeelden te maken. Daarom stuurde God een profeet naar Jerobeam. De profeet zei tegen
hem: “Pas op! God heeft gezien wat je gedaan hebt. Daarom heeft God iemand gekozen om je afgodsbeelden
te verwoesten.” Jerobeam was woedend. “Grijp hem!” zei hij en hij wees naar de profeet. Maar zijn arm werd
plotseling helemaal stijf. Jerobeam kon hem niet meer bewegen. Jerobeam kon niets doen. “Bid voor mij!”
smeekte hij de profeet. “Vraag God of ik mijn hand weer kan bewegen.” De profeet bad voor Jerobeam en hij
kon zijn hand weer gewoon bewegen. Maar algauw vergat Jerobeam de waarschuwing van de profeet en hij
ging door met het aanbidden van beelden. Hij bleef God ongehoorzaam.
Omdat Jerobeam koos om afgoden te aanbidden in plaats van Hem zou Hij het gezin van Jerobeam straffen.
Alle jongens en mannen van zijn familie zouden sterven.
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God had Jerobeam heel veel goeds beloofd, maar hij moest God blijven gehoorzamen. Jerobeam koos ervoor
om niet te luisteren naar God en werd daarom door God gestraft. Waarvoor kies jij? Om naar God te luisteren
of niet? Hoe kan je dat laten zien aan anderen?
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Koning Salomo was veertig jaar lang koning van Israël. Toen stierf hij. Nadat de Rechabeam, de zoon van
Salomo koning was geworden over Israël, gingen tien stammen uit het noorden van Israël met Jerobeam als
hun leider naar de nieuwe koning. Ze zeiden tegen de koning: “Uw vader, koning Salomo, liet ons hard werken.
Als u koning over ons wilt worden, moet u ons minder hard laten werken.” Rechabeam dacht even na en zei:
“Ik ga jullie helemaal niet minder laten werken, jullie zullen zelfs nog harder moeten werken voor mij.” De
Israëlieten werden kwaad en zeiden: “We zullen helemaal niet voor u werken, wij willen jou zelfs niet als
koning!” Rechabeam had een grote fout gemaakt. De tien stammen in het noorden van Israël kozen Jerobeam
als koning. Israël was verscheurd. Het was niet langer één volk, maar bestond nu uit twee delen.

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 (bv. ‘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

Gevolgen van zonde
Neem een stel handboeien mee en boei hier een kind mee. Bespreek daarna met de kinderen wie er
handboeien dragen. Wat moet een persoon doen om gearresteerd te worden door de politie? Hoe zou het met
onze stad zijn als de politie niets deed met mensen die verkeerde dingen doen? Hoe zou het zijn als jet ouders
je lieten doen wat jij maar wilde en je nooit straften voor je slechte keuzes? We zouden God dankbaar meten
zijn dat God zonde haat en het straft. De gevolgen of de straf voor zonde zijn bedoelt om ons te helpen om ze
in de toekomst te vermijden. Om de straf van de zonde te vermijden, moeten we leren wat het betekend om
God waarlijk te gehoorzamen.
De plant ontworteld
Neem een potplant mee en zet deze tijdens de les voor in het lokaal. Als 1 Kon.14:15-16 is gelezen, bespreek
dan Gods ontworteling van Israël uit het goede land. Om dit te illustreren trek je de plant van wortel af.
Bespreek daarna wat er met de plant gebeuren zal wanneer het is ontworteld.
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De zegen van gehoorzaamheid
Help de kinderen voor te bereiden voor deze les door de zegeningen en de vloeken uit Deuteronomium 27-28
te herhalen. In deze hoofdstukken stelde God een ritueel in waar de ene helft van de stammen van Israël op de
berg Gerizim zou staan en de zegen van gehoorzaamheid zou verkondigen. De andere zes stammen zouden op
de berg Ebal staan en al de vloeken van ongehoorzaamheid aan het verbond verkondigen. Omdat de ene berg
weelderig en groen was en de andere droog en bruin, voorzag dit in een grafische dramatisering van de keuze
dat constant voor het volk Israël lag. Deze zelfde keus ligt ook elke dag voor ons. Vraag de kinderen om een
aantal voordelen op te noemen van het gehoorzamen van de ouders en enige gevolgen van
ongehoorzaamheid. Houd een heerlijk snoepje zien en een verrotte appel en vraag naar welke hun voorkeur
uitgaat. Ook al verlangen we naar goede dingen, elke keer als we kiezen om ongehoorzaam aan God te zijn,
kiezen we de rotte appel.
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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).

God houdt Zijn beloften
Een van de fantastische eigenschappen van God is Zijn trouw – Hij houdt Zijn beloften altijd! Wat Hij zegt, zal
Hij doen. Dit is waar van zowel zegeningen als straffen. God houdt van Zijn kinderen en zal ze tuchtigen
wanneer ze zondigen. Help de kinderen om te begrijpen dat er gevolgen voor hen zijn als ze zondigen. Help hen
te zoeken naar concrete voorbeelden van zonde en wat de gevolgen daarvan zijn. Als laatste bespreek met hen
hoe ze afstand kunnen houden van zonde in hun leven.

Het regent zegeningen van verlossing
Geef elk kind een kopie van het blad “Het regent zegeningen van verlossing.” Laat de kinderen de
regendruppels uitknippen en een gat maken in het midden van de bovenzijde. Geef elk kind een schaaltje van
polystyreen en een buigbaar rietje. Laat de kinderen zien hoe het rietje te buigen, zodat het lijkt op een
handvat van een paraplu. Laat hen het schaaltje op de kop zetten en met het rechte eind van het rietje een gat
in het midden prikken. Laat hen langs de rand van het schaaltje evenredig zes gaten maken en gebruik dan
garen van verschillende lengtes om de regendruppels er aan te bevestigen. Gebruik een zwarte stift om op de
rand van het schaaltje te schrijven “Het regent zegeningen van verlossing!” Laat hen de paraplu versieren.
Gebruik deze mobiel om de zegeningen van verlossing die gelovigen ervaren als ze gehoorzaam zijn, te
herhalen

Wijs advies overwegen
Kies twee kinderen uit en geef elk kind een scenario (zie onder). Lees de eerste tekst voor aan de kinderen.
Vraag de kinderen of ze advies hebben voor het eerste kind. Sta toe dat het kind het advies kan overwegen en
kiest of het dit wil volgen. Vraag de rest van de groep of het kind wijs of dwaas advies heeft gekozen. Gebruik
deze discussie om de kinderen naar Gods Woord te leiden, de enige bron van ware wijsheid. Herhaal dit met
het tweede kind. Na de discussie vertel je de kinderen dat ze in de les zullen leren wat voor advies koning
Rechabeam opvolgde in 1 Kon.12:1-7.
 Scenario 1 (voor een meisje): je bent in de bibliotheek om een boek mee te nemen voor een
schoolproject. Je ziet een glimmende armband op de vloer liggen. Je pakt het op en bemerkt dat er
niets van enige informatie opstaat van de eigenaar. Je denkt eraan hoe mooi de armband wel niet bij
je nieuwe kleedje zou staan en niemand zag dat je het oppakte. Na school vraag een aantal vrienden
of ze weten van wie de armband is; niemand heeft het eerder gezien. Wat zou je doen met de
armband?


Scenario 2 (voor zowel meisje of jongen): je bent bij een vriend thuis voor een verjaardagsfeest en
vraagt of je naar het toilet mag. Als je over de wasbak reikt om je handen te drogen, duw je per
ongeluk een dure vaas om en er een stuk afbreekt. Je hoort iedereen “er is er een jarig” zingen, dus je
weet dat niemand gehoord heeft dat de vaas gebroken is. Je pakt de stukken op en merkt dat de
stukken weer ineen passen met alleen een kleine scheur zichtbaar. Je zet de beschadigde vaas terug
op de wastafel en verlaat het toilet. Zodra je de deur door bent, loop je tegen de moeder van je vriend
aan. Wat zou je doen of tegen haar zeggen?

Een zwaardere last
Instrueer twee kinderen om hun handen uit te strekken, met de palmen om hoog. Plaats vier boeken in ieders
kind armen. Lees de suggestie die Jerobeam en het vergadert Israël aan Rechabeam gaven in de verzen 1-7.
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KNUTSELWERKJES

Neem twee boeken weg van het eerste kind om te illustreren hoe Rechabeam gekozen kon hebben om de last
lichter te laten worden voor Israël. Lees de verzen 8-17 en plaats twee boeken die je van het eerste kind
genomen hebt, op de stapel boeken van het tweede kind. Vraag dit kind hoe het voelt om een zwaardere last
te dragen. Voeg dan twee boeken bij (in totaal 8 boeken) om de last te vermeerderen. Als toevoeging na het
lezen van vers 10, vraag de kinderen om hun pinken om hoog te houden en het te vergelijken met de grootte
van hun middel. Dit zal een visueel middel zijn van hoe veel Rechabeam de last van het volk vermeerderde.

Wie heerste over Juda? R



Wie heerste over Israël? J



Over wie was er geprofeteerd om te regeren? J



Wie was de zoon van Salomo? R



Wie regeerde waar de tempel stond? R



Wie verborg zich in Egypte voor Salomo? J



Wie gaf het volk hoge belastingen? R



Wie leidde het volk weg van God? Zowel J + R

KONINGEN LES 4  GOD STRAFT JEROBEAM
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Vragen van een koning
Het kan verwarrend zijn om alle gebeurtenissen van Israël en Juda te herinneren. Hier zijn een aantal vragen
om aan de kinderen te stellen over Rechabeam en Jerobeam. Je kunt eventueel de groep in tweeën splitsen en
elke groep voorzien van een bordje, een gemarkeerd met een “R” en de ander met een “J.” kies twee kinderen
van elke groep om de bordjes vast te houden. Stel de volgende vragen. Als beide groepen het juiste bordje
omhoog houdt, geef je ze elk een punt. Als maar een groep het antwoord juist heeft, geef je deze twee punten.
Beloon het winnende team met een kleine traktatie.
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HET REGENT ZEGENINGEN VAN
VERLOSSING
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GOD STRAFT JEROBEAM
(HANDREIKING KINDEREN)
1 KONINGEN 11:35-38; 12:1-33; 14:1-18

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.

 Wie was de vader van Rechabeam? ______________________________
 Het volk Israël vroeg aan Jerobeam om hun juk __________ te maken.
ZWAAR

EEN BEETJE ZWAAR

SPOTGEMAKKELIJK

LICHT

 Luisterde Jerobeam naar de raad van de oudsten? __________________
 Wie verkoos Israël haar nieuwe koning? ___________________________
DAVID

RECHABEAM

JEROBEAM

SALOMO

 Welke afgoden maakte Jerobeam in 1 Koningen 12:28? ______________
 1 Koningen 14:9 zegt dat Jerobeam __________ gehandeld had dan allen

 Hoe strafte God Jerobeam? _____________________________________
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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die voor hem waren geweest.
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

11

KONINGEN LES 4  GOD STRAFT JEROBEAM

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

KLEURPLAAT 1

12

KONINGEN LES 4  GOD STRAFT JEROBEAM

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

KLEURPLAAT 2

13

