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Doelen: 
Kinderen zullen begrijpen dat…
• God ons vertrouwen waard is en dat Hij 

geeft wat wij nodig hebben.

• God vertrouwen betekent God  
gehoorzamen.

• Ze met God kunnen praten in gebed.

Benodigdheden:
• ‘De Koning en het Koninkrijk’ gedownload 

op een tablet of telefoon of in De Bijbel 
App voor Kinderen Boek van Hoop (pagina 
13-16)

• Papier

• Schaar

• Plakband, nietmachine of lijm

• Kleurtjes en/of stickers

• Een papieren kroon vantevoren gemaakt

De Koning en het Koninkrijk 
De Bergrede Matteüs 4:23-7:29; Johannes 18:36-37

Maak een eenvoudige papieren kroon en draag deze als je de kinderen 
begroet. Verwelkom de kinderen en leg uit dat Jezus de grootste Koning 
is. Hij is Gods enige Zoon en iedereen die Hem volgt is ook deel van Zijn 
Koninkrijk.

Terwijl Jezus op aarde was, leerde Hij de mensen hoe ze God en elkaar 
kunnen liefhebben. Hij leerde ons dat we kunnen vertrouwen dat God voor 
ons zorgt.

Laat ‘De Koning en het Koninkrijk’ zien of lees het verhaal voor uit Het 
Boek van Hoop.

• Wie is de Koning? (Jezus)

• Welke mensen zijn deel van Zijn Koninkrijk? (Zij die, boven alles,  God 
volgen, vertrouwen en gehoorzamen.)

• Wat gebeurde er met het huis dat op zand was gebouwd in het verhaal 
dat Jezus vertelde? (Het stortte in met een klap.)

Vertel dat Jezus in dit verhaal zegt dat wij kunnen zijn als de man 
die zijn huis bouwde op de rots als we doen wat Hij zegt. God wil 
onze harten maken zoals Zijn hart. Dat gebeurt wanneer we Jezus 
vertrouwen en dat we ons hart, onze keuzes en daden laten leiden 
door Zijn woorden.

Karaktereigenschap: Vertrouwen

Welkom:  
(5 minuten)

Gods  
Grotere  
Verhaal:

Het  
bijbelverhaal  
van vandaag:

Bespreken: 
(8 minuten)
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Wie naar Mij luistert (doe je hand in een kommetje om je oor) 

en doet wat Ik zeg, is verstandig (Tik met je vinger tegen de 

zijkant van je hoofd). 

Hij lijkt op een man die zijn huis (doe je vingers samen om het 

dak van een huis te vormen) op een rots bouwt. 

Matteüs 7:24 

De kronen kunnen vantevoren geknipt worden om tijd te besparen.

Gebruik de kroon die je eerder droeg als een voorbeeld voor de 
kinderen als ze hun eigen kroon gaan decoreren. Leg uit dat de 
kinderen hun eigen kroon mee naar huis kunnen nemen. Dat helpt 
hen onthouden hoe belangrijk ze zijn en hoeveel God ze liefheeft. 

• Waarom zouden we God vertrouwen? (Omdat Hij ons gemaakt 
heeft en enorm veel van ons houdt.)

Leg uit dat vertrouwen betekent: gehoorzamen. Zelfs als we het niet 
willen. Vraag de kinderen na te denken over een keertje dat ze niet 
gehoorzaam waren aan hun ouder of leerkacht. Daag ze uit om op 
een andere manier te reageren in de toekomst.

 
Lieve God,
Dank U dat U Uw Zoon Jezus stuurde om onze hoop en hulp te 
zijn. Ook al zijn we soms bang of bezorgd, help ons om altijd te 
onthouden dat we U kunnen vertrouwen.
Amen.

Aantekeningen

Sleutelvers: 

Activiteit:  
(10 minuten)

Karakter 
eigenschap:  
Vertrouwen

Verbind met  
anderen:

Afsluitend 
gebed:  
(2 minuten)


