
Tempel – Les 7 
 

Lezen uit de bijbel      1 Kronieken 22: 2-6 

 

 

  

David gaf opdracht om alle vreemdelingen in Israël op te roepen en stelde hen 
aan als steenhouwers om stenen te houwen voor de bouw van de tempel van 
God. Hij legde een grote voorraad ijzer aan om er spijkers en klinknagels voor 
de poortdeuren van te maken, een grote voorraad koper, zo veel dat het niet te 
wegen was, en verzamelde een ontelbaar aantal cederstammen, die hem door 
de Sidoniërs en Tyriërs in overvloed werden geleverd. David dacht namelijk bij 
zichzelf: Mijn zoon Salomo is nog jong en onervaren, en de tempel die voor de 
HEER  zal worden gebouwd moet zo groots en indrukwekkend worden dat hij 
over de hele wereld geroemd en bewonderd wordt. Laat ik daarom vast 
voorbereidingen treffen. Dus trof David voor zijn dood nog een groot aantal 
voorbereidingen. 
  
Verklaring:  
Mijn zoon Salomo: Salomo was niet de oudste, maar wel de zoon van Batseba, 
die God had uitgekozen. 
  

…………………………………………………………………………………..  

 
 
Kringgesprek     
  
Heb je wel eens buien van: ik ga goed mijn best doen? Ik ga extra lief voor mijn moeder zijn, 
misschien houdt ze dan (meer) van me? 
Zijn er mensen die de hemel verdienen omdat ze zo goed zijn?  
Wat zou je allemaal kunnen doen om de hemel te verdienen? Geld weggeven, zieken bezoeken, 
opofferingen doen, straatkinderen te eten geven? 
Heb je wel eens bij jezelf gedacht: ik geef de moed op. Ik kan gewoon geen vroom piefje zijn?  
  
  
  
  

  

 
 
 
 



VERHAAL 

 
63 - David wil de tempel bouwen   1 Kron.17,22,28 

  
 
 
Koning David is aan het verzamelen, dat weet iedereen. Hij verzamelt spijkers en koper, hout en goud, 
edelstenen en zilver. De mensen uit Jeruzalem fluisteren erover onder elkaar.  
‘Waar heeft de koning dat voor nodig?’ zeggen ze hoofdschuddend. 
‘Gaat hij al weer een paleis bouwen? Hij woont nog maar net in zijn nieuwe paleis…’ 
Ze zeggen dat hij in zijn vrije tijd vaak zit te tekenen en te overleggen met bouwmeesters. Maar wat? 
Nieuwsgierig probeert men de persoonlijke slaven van de koning uit te horen. Maar veel wijzer worden 
ze er niet van. Niemand komt ooit te zien wat David tekent. Een van de slaven, die de spullen moest 
opbergen in een kist, weet alleen te vertellen, dat het gaat om een bouwwerk met hoge deuren en 
gordijnen…  
Zodra er weer een lading van het een of ander binnenkomt staan er tientallen nieuwsgierige 
nietsnutten bij de ingang te gluren wat het is…  
En waar laat de koning het allemaal? De kelders van het paleis liggen nu al stampvol. Speciale, 
goedbeveiligde schuren worden er bijgebouwd. Ze kunnen de kostbaarheden nauwelijks bevatten. Als 
een lopend vuurtje gaat het door het land: Koning David is multimiljonair en hij wil nog mooier wonen 
dan hij al doet. Er komt een gebouw, mooier dan alle paleizen van Egypte. 
 
Maar mensen die David kennen weten wel beter. David heeft het heus niet hoog in zijn bol. Hij is 
alleen erg blij met zijn allerbeste vriend God en voor Hem wil hij het aller-, allermooiste huis bouwen 
dat er maar bestaat. Weet je waar hij steeds maar over piekert?  
‘Ik woon in een cederhouten paleis en God, de Grote Bevrijder, mijn Heer, woont in een tent! Daar 
klopt niks van! Ik ga voor Hem een supertempel bouwen, zoals nog niemand ooit ergens heeft gezien.’ 
Daarom verzamelt hij hout, juwelen en schatten. 
“Natan, man van God,’ zegt hij op een keer tegen de profeet Natan, ‘Ik wil voor God een tempel 
bouwen. Is dat goed?’ 
Ja, David doet zowat niets of hij vraagt eerst naar Gods wil. Daarom noemt de bijbel hem ook: een 
man naar Gods hart.  
‘Doe wat je hart je ingeeft,’zegt Natan plechtig, ‘God vindt het goed.’ 
 
Maar in diezelfde nacht spreekt God tegen zijn hem: ‘Nee, Natan, zeg tegen mijn dienaar David, dat 
hij voor mij geen huis moet bouwen. Nooit heb ik in een huis gewoond. Ik ging in tent en tabernakel 
van de ene verblijfplaats naar de andere. Overal in Israël heb ik rondgetrokken en heb ik ooit aan één 
van de leiders van Israël gevraagd om voor mij een huis te bouwen? Nee toch? Zeg tegen mijn 
dienaar David: Hoor eens, ik heb je achter de schapen vandaan gehaald om mijn volk te leiden. Ik heb 
je met van alles en nog wat geholpen en al je vijanden verjaagd en nu ga Ik voor jou een huis bouwen, 
een koningshuis. Net andersom. Als jij dood bent zullen je kinderen je opvolgen en het koningshuis 
van David zal voor eeuwig zijn, want er zal zelfs een koning uit je voortkomen die Mijn Zoon zal heten. 
Zijn troon zal boven alles zijn en zijn koninkrijk is voor eeuwig!’ 
Tja, als jij God een cadeautje wil geven, dan geeft de Heer een nog veel mooier cadeau aan jou. 
Natan gaat gauw naar David om het het schitterende nieuws te vertellen. 
Als hij is uitgesproken is David sprakeloos. Het kippenvel staat op zijn armen. Wat een prachtige 
belofte!! 
Zonder zich nog verder om Natan te bekommeren rent hij naar de tent van het heiligdom van God, 
knielt op zijn gebruikelijke gebedsplek en bidt hakkelend van opwinding, terwijl de tranen over zijn 
gezicht rollen: ‘Heer, mijn God, wie ben ik, dat u mij zover hebt gebracht… U hebt mij gesproken over 
de verre toekomst van mijn koningshuis. U hebt mij uitgekozen voorvader te zijn van uw Zoon. Wat 
kan ik verder nog zeggen. U kent mij door en door!… Werkelijk, er is geen andere God als u. Zoals u 
voor mijn volk zorgt,… Wij zijn voor altijd aan u toegewijd en u bent onze God! Wat een grootse 
toekomst… U bent het die zegent. U bent gezegend voor altijd… Amen’ 
 
Na deze gebeurtenis gaat David nog veel meer spullen klaarleggen voor de tempel. Hij is niet meer te 
stoppen.  



Zelf mag hij wel niet de tempel bouwen, want hij heeft teveel bloed aan zijn handen, maar verzamelen 
voor de bouw mag wel. Na hem zal zijn zoon Salomo regeren, zijn naam betekent Vrede. Nu is hij nog 
klein, maar eens komt de tijd… 
Die komende tempel moet zo groots en indrukwekkend worden, dat hij over de hele wereld zal worden 
geroemd, daarom is er veel werk aan de winkel. 
 
‘Klopklopklop,’ hoor je de steenhouwers hakken? Mooie grote stenen voor de tempelmuren… 
Zie je het vuur branden waarop de spijkers en klinknagels worden gesmeed? 
En daar in de haven meren boten uit Syrië af, volgeladen met boomstammen van cederhout.  
Het is een drukte van jewelste. Slaven sjouwen,… de voorraadschuren worden gevuld. En nu weet 
iedereen in het land waarom. Er komt een tempel voor de Here God.  
 
Die beloofde nakomeling van David, die koning van vrede, die Zoon van God genoemd worden zal, is 
onze Jezus. Wist je dat Hij ook  een tempel bouwt voor God? Het is de gemeente, het huis, waarin jij 
en ik als levende stenen functioneren. Wij hoeven onszelf niet mooi te maken of ons best te doen. 
Jezus heeft alles al volbracht. Wat een mooi verhaal, hè? 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gebed   

  

     Jezus, genade is een raar 
woord. Ik begrijp eigenlijk niet 

goed wat het is. 
Ik denk dat ik in de hemel kom 

als ik het goede doe,      

    

   .  
maar u heeft de 
weg naar God al 
klaargemaakt en 
dat kost mij niks.  
Leer ons beter te 
begrijpen wat 
genade betekent.  

  
Dat u zomaar van ons 
houdt, zonder dat we 
ons best ervoor doen. 

Dat is echt fijn.  

  

  

    Genade is eigenlijk dat u naar 
mij lacht en het beste met mij 
voor hebt. Ik wil ook voor 
anderen genadig zijn. 
Dankuwel, Vader.   

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opdracht 
     
Dit is een verhaaltje van vroeger, toen koningen nog de baas waren en slaven hadden, maar het leert 

ons iets over God en ons.  

Laat twee kinderen de volgende samenspraak voorlezen: 

De een is een slaafje dat MET heet en de ander is koning.   

  

Slaafje: Wat kan ik voor u doen, majesteit? 

Koning: Poets mijn schoenen en ga dan boodschappen halen op de markt. 

Slaafje: Ja majesteit. Ik wil graag wat voor u doen, majesteit. 

Koning: Wacht, MET, kom eens bij me. Ik loop er al een tijdje over na te denken, maar vandaag weet ik het 

zeker. Ik ga je  een aanbod doen, een prachtig aanbod. 

Slaafje: Meester, word ik soms uw huisslaaf? Dat zou veel eer zijn. Daar droom ik al een tijdje van. 

Koning: Meer dan huisslaaf. 

Slaafje: Uw …. Ik durf het bijna niet te zeggen. Het zou het allermooiste zijn wat me overkomen kon, uw 

Kamerdienaar? 

Koning: Meer dan kamerdienaar. 

Slaafje: Meer dan kamerdienaar??? Maar dat kan toch niet? 

Koning: MET, ik heb je nu een tijdje in mijn paleis, maar ik mag je graag. Ik weet dat je een weeskind bent en uit 

een familie van dieven komt. Je vader was een dief en ook je moeder… en jijzelf hebt ook vaak geld van me 

gestolen als je een boodschap moest doen, maar toch mag ik je. Zelf hebben we geen kinderen. Maar, als de 

koningin en ik jou zien, worden we gelukkig. Ik weet niet hoe het komt, maar we willen je graag om ons heen 

hebben. 

Slaafje: Maar, majesteit, vergeef me van dat stelen. Ik heb er al lang spijt van. Ik wil alles terugbe… 

Koning: Laat maar zitten. We hebben een geweldig plan met je. MET, nu je ouders dood zijn en je geen thuis 

meer hebt, wil jij wel bij ons in het paleis komen wonen? We hebben een kamer voor je klaargemaakt. Vlak naast 

onze kamer. Wil je onze zoon worden? We willen je wettig adopteren, niet omdat je het verdiend hebt, maar uit 

genade. 

Slaafje: Geadopteerd, majesteit, versta ik dat goed? 

Koning: Jazeker, als je het goedvindt maak ik je tot mijn zoon. Ik zal je naar school sturen en een goede 

opvoeding geven. Later word je dan mijn kroonprins en opvolger… Wil je dat MET?  

Slaafje: (valt op zijn knieën en huilt) Ik kan het niet geloven, majesteit. Het is zo’n grote eer. 

Koning: Stil maar, je oude leven is voorbij. Je bent niet langer een straatkind, maar een prins. Weet je wat… ik 

geef je ook een nieuwe naam. Voortaan heet je geen MET, dat betekent dood, maar Ahmet, dat betekent 

WAARHEID. Prins Waarheid. Mooi toch?   

Slaafje: Majesteit, ik zal u altijd dienen tot mijn dood. 

Koning: Nee, we zullen altijd samen zijn, Ahmet, en veel met elkaar praten. Als Vader en zoon. Kom kind, 

vandaag maak ik alle papieren in orde. 



Slaafje: Ja eh… majest…  Vader Koning!! 

Koning: (Klapt in zijn handen en roept: )Huismeester, ik wil even wat dingen met je bespreken….  

  

Vragen:  

Vul in of bespreek: 

De koning die het slaafje als zijn kind aanneemt is…. 

Het slaafje, dat de gunst van de koning kreeg lijkt op… 

Wat mogen we worden van God? Een … 

Hoe onderwijst Hij ons? Door de …. 

Als we koningskinderen zijn moeten we ons ook gedragen als….  

We kunnen we hemel niet…., maar krijgen hem uit …. 

  

Antwoorden: 

God, ons, kind, bijbel, prinsen, verdienen, genade. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Tekst   1 Tim.1:17 

  

 Aan Jezus, de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in 
alle eeuwigheid. Amen.    
  

  - m   Jezus,  de   der   - m,  
  

de  onvergankelijke, -h –d +zicht + a = e –n 
  

en enige God, zij  - n   - b en  b=ri   tot in 
  

  - b - n   - m+ igheid.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit   
  

Zit in een kring. Een is hem en één plaats is leeg. Wie hem is wil op die stoel gaan zitten, hij loopt er vlug naar 

toe, maar wie naast die lege plek zit schuift gauw op en de anderen schuiven ook op. Toch is er ergens een lege 

plek….  

*Hier is een briefje in sms taal. Kun je dat vertalen?  
 

 

 

 

 

 

 

*De ander heeft de schuld. 

In je zondige leven geef je altijd de ander de schuld. Je wilt liever dat die ander geslagen wordt dan jij zelf. 

Jezus kreeg de klappen voor ons. Daarom spelen we nu krantenmep. Kies allemaal een schuilnaam. Bijv. 

Regenworm.  Even een rondje doen, waarbij iedereen zijn schuilnaam hardop zegt. Goed onthouden, hoor! 

Iemand heeft een opgerolde krant waarmee hij iemand wil slaan. Die roept gauw de schuilnaam van iemand 

anders, die moet dan weer geslagen worden. Als je geen naam meer herinneren kan ben je hem zelf en moet jij 

gaan slaan.  

Heej weetju wat k ho0wrde? 
Tis niej te gel0ve.. ik hep un huis gekrege.. dar mag k altijd sijn. 
Tis b0ve in de hemel daar wo0nt de ewige vaderr.  
En 4 mij is dar un apartementju klaargemaakt do0wr hem. 
Tis un geschenk van Jesus vo0r elk diej hem gelo0ft. 
Seg wil je o0wk zown meehvallertju?  
Vraag hem dan in je leve.. dan zal die het j0uw o0k geve. 
Doei he!  
 
 

 

 

 



 

 



 Quiz    

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Vul de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1  Als je bij Jezus wil horen, dan word je…  1 David 

2 Wie maakt jou een nieuwe schepping? 2 Koning van vrede 

3 Wie wilde voor God een tempel bouwen, maar het 

mocht niet? 

3 De Heilige Geest 

4 Wat betekent Salomo? 4 door Jezus 

5 Hoe kunnen we tot God komen? 5 een nieuwe schepping 

6 Kunnen we ooit goed genoeg van onszelf zijn om 

de hemel te verdienen? 

6 door te bidden 

7 Waaruit kunnen we God beter leren kennen? 7 Hij had bloed aan zijn handen 

8 Hoe maken we contact met God? 8 uit de bijbel 

9 Waarom mocht David de tempel niet bouwen? 9 Nee, het is genade 

10 Moeten we dan geen goede dingen doen?  10 Ja, dat doen we uit dankbaarheid.  

  

Antwoorden:                1-     2-     3-      4-     5-      6-      7-      8-      9-     10- 

  

 Oplossing:                 1-5   2-3    3- 1   4-2    5-4    6-9    7- 8    8-6     9- 7   10-10 

  

  

 
 


