
Sleutelvers: 
Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een 

rots bouwt.     

Mattheüs 7:24 Het Boek

Tot nu toe…
Wat heb je geleerd van het voorgaande verhaal (of de verhalen)?

Wat weet je nog van Gods grotere verhaal?

Moedig je kind aan om zich het vorige verhaal te herinneren door samen de app te bekijken. 

Zet het geluid uit en laat je kind het verhaal hardop vertellen en gebruik de plaatjes als 

ondersteuning.

Dit verhaal ontdekken…
Laat je kind het verhaal aan je terug vertellen.

Moedig ze aan bij het herinneren door het stellen van de volgende vragen:

 •   Waar sprak Jezus over, overal waar Hij heen ging?

      (Het Koninkrijk van God.)

 •   Wat zei Jezus over wat God wil doen met jouw hart?

      (Hij wil het zo goed maken als dat van Hemzelf.)

 •   Hoe kunnen wij zijn als die wijze man die zijn huis op een rots bouwde?

       (Wij kunnen net zoals die wijze man zijn door het horen en luisteren naar de woorden 

van Jezus.)

Maar er is meer…
In dit verhaal vertelt Jezus over het Koninkrijk van God. Hij legt uit dat dit betekent dat we 

een hart hebben zoals het hart van God. Jezus zei dat we een hart als dat van God kunnen 

hebben als we onze vriendschap met God sterker maken door te bidden. God is een liefdevolle 

De Koning en het Koninkrijk
Zoals verteld in Mattheüs 5-7

Voor de ouder



Vader Die er van houdt als wij met Hem praten door te bidden. Hij vindt het geweldig als wij Hem 

danken voor de dingen die Hij voor ons doet en naar Hem toe komen als we hulp nodig hebben.

Als wij Jezus volgen en onze vriendschap met God laten groeien door te bidden en te doen wat 

God zegt, zal ons leven lijken op een huis dat gebouwd is op een stevige ondergrond. Als we deze 

dingen niet doen, zullen we zijn als een huis wat gebouwd is op een ondergrond die niet stevig is.

Moeilijke momenten en pijn kunnen komen, maar als ons leven gebouwd is op wat we van Jezus 

hebben geleerd, uit het Woord van God, dan mogen we weten dat we veilig zijn zoals die wijze 

man die zijn huis bouwde op een stevige rots in plaats van op zacht zand wat kan wegspoelen.

Gods grotere verhaal…
Dit verhaal laat ons zien hoe we moeten leven. Maar God vertelt ons dat niemand Hem 

helemaal kan gehoorzamen, door de zonde. Alleen Jezus was perfect. Toen Jezus stierf aan 

het kruis betaalde Hij voor de straf van onze zonden zodat  

Mijn verhaal…

 •    Jezus zei: “… uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt!” 

(Mattheüs 6:8b) Wat zegt dit over God en hoe Hij over jou denkt?

 

 •    Jezus vertelde ons dat wij Zijn woorden in de praktijk moeten brengen. Op welke 

manier zou jij de woorden van Jezus in de praktijk kunnen brengen?

 •    Op welke manier zou jouw leven er anders uitzien als jij echt gelooft dat Jezus Koning 

is en jij een deel bent van Zijn Koninkrijk?

Praat met God…
Lieve Here God,

Dank U dat U weet wat ik nodig heb, voor ik het aan U vraag. 

Dank U dat U Uw Zoon Jezus heeft gestuurd om mijn leraar en voorbeeld te zijn.

Help mij om een hart zoals dat van U te hebben.

Amen

Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen.     

Mattheüs 6:33 Het Boek
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