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Vrouwen in de Bijbel. Vaak denken we bij dit 
onderwerp aan een aantal vrouwen die bekend zijn 
voor ons. In deze serie van Kompas staan we stil bij 
vrouwen die wat minder bekend zijn. Vrouwen die 
soms maar een kleine rol hebben in een geschiedenis, 
maar van grote betekenis zijn. De Heere heeft ons en 
de kinderen met de levens van al deze vrouwen iets 
te zeggen. 

Laten we met elkaar bidden of de Heere de lessen die 
wij uit de levens van deze vrouwen kunnen halen wil 
zegenen in ons leven. Zodat wij uiteindelijk uitkomen 
bij Hem die ons Zijn Zoon gaf om te lijden en sterven 
voor onze zonden.  

Ik wens je zegen toe bij de voorbereiding van de 
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De koningin van Scheba 
 
Thema: Vrouwen in de Bijbel 

 
 
Toelichting op het thema 

Dit jaar gaan de vertellingen over ‘vrouwen in de Bijbel’. In deze schets gaat het over de koningin van Scheba, 
die na het horen van een gerucht de lange reis naar Jeruzalem maakt om koning Salomo te ontmoeten. Zij zegt 
over koning Salomo: ‘Zie, de helft is mij niet aangezegd.’ 

 
Doel van de vertelling 

De koningin van Scheba ging op het gerucht naar koning Salomo. Omdat zij heeft gehoord over de Naam van de 
Heere gaat ze naar Jeruzalem om de koning haar vragen en raadsels voor te leggen. Zo mogen wij met al onze 
vragen naar de meerdere Salomo, de Heere Jezus. Bij Hem is alles te vinden  wat we nodig hebben: wijsheid, 
rijkdom. 
 

Introductie van het thema voor de kinderen 

Zeg heb je het al gehoord…? Ze zeggen dat er op het lege stuk land, net buiten het dorp, een speeltuin 
gebouwd wordt. 

Weet je hoe je zoiets noemt? Een gerucht. Wat is nu eigenlijk een ‘gerucht’.  Iets wat iemand heeft horen 
vertellen, maar wat hij zelf niet gezien heeft…. Zou jij zoiets geloven…? Waarom wel/niet?  
 
Zingen en lezen 

 
 
Zingen 
Psalm 45:1 

Psalm 65:1 en 3 

Psalm 72: 5, 6, 8, 10 en 11 

Psalm 78:1 

Psalm 84:2 en 5 

Uit de bundel ‘Tot Zijn eer’: lied 53 en 81 

 

Lezen 

1 Koningen 10:1-13 

 

Kerntekst 

1 Koningen 10:6 en 7 

En zij zeide tot den koning: Het woord is waarheid geweest, dat ik in mijn land gehoord heb, van uw zaken en 

van uw wijsheid. En ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben; 

en zie, de helft is mij niet aangezegd; gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. 

 

Vertelling 

 
Zal het waar zijn? Zal er echt zo’n wijze en rijke koning in Jeruzalem wonen? 

De koningin zit op haar troon in Scheba, ruim 1500 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Elke dag is ze omringd 

door haar knechten en dienstmeisjes die voor haar zorgen. Ze is schatrijk, ze woont in een prachtig paleis. Ze is 

de belangrijkste in haar land en toch heeft ze allerlei vragen waar ze maar geen antwoord op krijgt. Het zijn 

raadsels voor haar. En niemand kan die raadsels oplossen. En nu heeft ze zoiets bijzonders gehoord van haar 

knechten. De knechten hebben het weer gehoord via handelaren die in Scheba komen om hun koopwaar te 

verkopen of om goud in te kopen. De handelaren vertellen het: “Er is in Israël een nieuwe koning, koning 

Salomo, die uitblinkt in wijsheid, in eer en in rijkdom.” Er is niemand wijzer en rijker dan deze koning Salomo. 

Ze hebben verteld over al de schatten van Salomo, over de prachtige tempel. En het paleis dat hij in Jeruzalem 



heeft laten bouwen. Over de vrede en de rust die er heerst in het land onder deze koning. Misschien hebben ze 

ook wel verteld over die twee vrouwen die allebei een kind hadden en waarvan er één stierf. Deze vrouwen 

gingen naar Salomo om een oordeel. Wat heeft Salomo toen wijs gehandeld. 

De koningin hoort al deze geruchten in het paleis. Zal het waar zijn wat ze over deze koning zeggen? Zal hij écht 

zo wijs zijn? Misschien kan hij dan ook mijn vragen en raadsels wel oplossen. Nee, denkt de koningin, dit kan 

niet waar zijn. Het zijn vast allemaal geruchten. Overdreven verhalen. Ze kan het niet geloven.  

 

Toch komt er een dag dat de koningin een besluit neemt. “Ik wil die koning Salomo weleens ontmoeten, ik wil 

hem zelf leren kennen.” Waarom neemt ze dit besluit? Is ze alleen nieuwsgierig naar zijn wijsheid of wil ze al 

zijn rijkdom weleens zien? Nee, ze heeft nog een ander gerucht gehoord. Ze heeft gehoord over de God van 

koning Salomo, de God van Israël. Ze heeft gehoord over de Naam van de HEERE. Alle rijkdom en wijsheid die 

koning Salomo bezit, heeft hij niet van zichzelf. Hij heeft het allemaal van de Heere gekregen! En daarom heeft 

ze bevel gegeven aan haar knechten: “Maak alles maar klaar voor de lange reis vanuit Scheba naar Jeruzalem.” 

Ze heeft vast iemand geregeld die haar werk overneemt, ze heeft schatten laten verzamelen. De kamelen 

worden volgeladen met kilo’s goud, prachtige edelstenen en dure specerijen, als geschenk voor koning Salomo. 

Ook wordt er gezorgd voor genoeg eten en drinken voor onderweg. Er gaan knechten en soldaten mee die haar 

moeten beschermen tijdens de lange reis. De koningin zelf gaat in een prachtige koets, die geleid wordt door 

haar knechten. 

Zo gaan ze op reis naar Jeruzalem. Een makkelijke reis is het niet. Ze moeten door een grote woestijn. Op de 

dag is het  daar heel erg warm en ’s nachts juist erg koud… Groeien doet er niet veel. Ook water is er  bijna niet 

te vinden. En ook zijn er geen mooie wegen…  Het is een lange moeilijke  reis die wel weken duurt.  

De koningin van Scheba verliet alles wat ze had en maakte een lange reis om Salomo te ontmoeten om over de 

Heere te horen.  

Wat heb jij ervoor over om te horen over de Naam van de Heere? Je hoeft niet zo’n lange reis te maken. Wij 

hebben de Bijbel, het Woord van God, zo dichtbij ons.  

 

Eindelijk na weken reizen, komt de stoet in Jeruzalem aan. Wat een prachtige stad is dit. Wat een mooie 

gebouwen! Maar ze zijn niet gekomen voor de mooie stad Jeruzalem, de koningin wil koning Sálomo 

ontmoeten. Ze gaan naar het paleis en daar komt de koningin uit haar prachtige koets. Niemand heeft haar 

uitgenodigd om bij de koning te komen, maar toch is ze welkom om het paleis binnen te komen. Ze wordt er 

gastvrij ontvangen. Ze kijkt meteen haar ogen uit. Wat een pracht en praal in het paleis. Zelf heeft ze ook een 

prachtig paleis, maar dit is nog veel mooier. De knechten brengen haar bij koning Salomo. Wat een prachtige 

troon heeft de koning! Helemaal met goud overtrokken. Om op de troon te komen, moet hij wel zes treden op. 

Veertien leeuwen versieren de koninklijke troon. Er is zoveel goud en zilver in het paleis en er zijn zoveel mooie 

versieringen, zoveel heeft de koningin nog nooit gezien. Knechten van de koning maken een maaltijd klaar en 

het valt de koningin meteen op: wat zijn ze deftig gekleed. Wat zien de dienaren van de koning er gelukkig uit. 

En op de tafel staan gouden schalen. Toch vindt de koningin al die rijkdom niet het belangrijkste. Ze is vooral 

gekomen om Salomo’s wijsheid. Ze mag nu al haar moeilijke vragen en al haar raadsels aan de koning vertellen. 

Zal hij antwoorden weten op haar vragen? Verwonderd luistert de koningin naar de antwoorden van koning 

Salomo. Hij weet overal antwoord op. Wat spreekt hij vol wijsheid. Al de raadsels in haar hart weet hij op te 

lossen.  

Al die antwoorden en wijsheid heeft Salomo niet van zichzelf, hij heeft het van God gekregen. Ze ziet dat deze 

machtige koning naar de tempel gaat, die hij voor zijn God, de God van Israël, heeft laten bouwen. Om Hem te 

eren en om ook te offeren in de tempel.  

Het is zoveel wat de koningin ziet en hoort in het paleis van de koning. Ze zegt het tegen de koning: “Het is een 

waarachtig woord geweest dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en van uw wijsheid.” In het verre 

Scheba heeft ze de geruchten gehoord over de koning. Ze kon het niet geloven. Maar nu ze alles heeft gehoord 

en gezien, roept ze het uit: “En zie, de helft is mij niet aangezegd; gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het 

gerucht dat ik gehoord heb.” Nog niet de helft is er mij van verteld. 

De koningin is heel verwonderd over alles wat ze ziet en hoort. Wat een wijze koning is Salomo! En wat een 

gelukkige mensen die zo’n koning hebben… En wat zijn de knechten die zo dicht bij deze koning  mogen leven 

gelukkig! Ja, wat is de God van Israël een Goede God, dat Hij Zijn volk zo’n koning heeft gegeven.    



De koningin kan niet in Jeruzalem blijven. De reis naar huis is nog lang en haar werk in haar eigen land wacht 

weer. Pas nu komen de geschenken tevoorschijn die ze meegenomen heeft voor koning Salomo. 4000 kilo 

goud, veel specerijen en heel veel edelstenen. Een heel groot geschenk. Zo’n groot geschenk heeft nooit 

iemand meer gekregen.  

Maar ook de koning geeft geschenken aan de koningin. Ze krijgt alles van zijn rijkdom wat ze vraagt.  

 

De koningin is weer terug gegaan naar Scheba. Wat heeft ze veel gezien van de rijkdom en wijsheid van 

Salomo. Het was zoveel meer dan de geruchten die ze gehoord had. Ze is rijker teruggegaan dan dat ze kwam. 

De Heere Jezus zegt in het Nieuwe Testament dat de koningin van het Zuiden zo’n lange reis heeft gemaakt om 

de wijsheid van Salomo te horen.  Die koningin is een voorbeeld voor de Joden. Zij hoorde een gerucht… En ze 

is op reis gegaan. En de Joden? De Heere Jezus is tot hen gekomen, Hij heeft gepreekt en wondertekenen 

gedaan. En … ? ze hebben Hem niet geloofd. En over  Zichzelf zegt Hij: “En zie, meer dan Salomo is hier.” De 

Heere Jezus is veel meer dan Salomo. Hij overtreft hem in wijsheid, in macht, in vrede en in rijkdom. Bij de 

Heere Jezus is alles te vinden wat je nodig hebt. Al je vragen, je zorgen en je zonden mag je bij Hem neerleggen. 

Je hebt vast geen dure geschenken, maar dat hoeft ook niet. De Heere vraagt je hart.                                         

Als je de Heere Jezus mag kennen als jouw Verlosser en Koning dan ben je pas echt gelukkig. Dan heb je alles 

wat je nodig hebt. Voor de tijd én voor de eeuwigheid. Want Hij zorgt voor Zijn kinderen hier op de aarde. En 

als je dan sterft, mag je voor altijd bij Hem zijn. Om Hem daar voor altijd te loven en te prijzen. Daar zullen 

Gods kinderen zeggen: “en zie, de helft is mij niet aangezegd.” 

Achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte voor leidinggevenden

 

Scheba 
Scheba lag waarschijnlijk in het zuidwesten van het Arabisch schiereiland, het huidige Jemen. Dit land grenst in 
het noorden aan Saoedi-Arabië en in het oosten aan Oman. Scheba was de woonplaats van de Sabeeërs. Ze 
worden genoemd in het boek Job en Jesaja. Het volk stond bekend om zijn handel in goud, edelstenen, 
parfums en zeldzame kruiden. 
Vanwege de Zuidelijke ligging van Scheba, spreekt de Heere – Jezus in Mattheüs over de koningin van het 
Zuiden. Scheba ligt zo’n 1600 kilometer bij Jeruzalem vandaan. 
 

 
Salomo 
Salomo was de zoon van David en Bathseba. Zijn naam betekent vredig. Bij de geboorte kreeg hij nog een 
naam: Jedidja: geliefde van de Heere. Hij regeerde van ongeveer 971-930 v. Chr. Kenmerkend voor zijn 
heerschappij was de rust en vrede in Israël.  1 Kronieken 22:9: Zie, de zoon, die u geboren zal worden, die zal 
een man der rust zijn, want Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom henen; want zijn naam zal 
Salomo zijn, en Ik zal vrede en stilte over Israël geven in zijn dagen. 
Salomo heeft de tempel gebouwd in Jeruzalem. Hij heeft hier zeven jaar over gedaan. Nadat de ark van het 
verbond in het Heilige der heiligen was geplaatst, werd de tempel ingewijd met offers en gebed. 



 
Salomo’s rijkdom 
Na de voltooiing van de tempelbouw liet Salomo in de daarop volgende dertien jaar voor zichzelf een prachtig 
paleis bouwen op de noordoostzijde van de heuvel Sion, dat uit meerdere afzonderlijke gebouwen en zalen 
bestond; zij volgden van voren naar achteren of van het oosten naar het westen in deze orde op elkaar: 

• het huis van het woud van Libanon (1 Kon. 7:2-5 ) 

• het voorhuis van pilaren (zuilengang) met zijn voorhuis (voorportaal) (1 Kon. 7:6 ) 

• het voorhuis van de troon en het voorhuis van het gericht (1 Kon. 7:7), 

• het koninklijk paleis en dat van de koningin (1 Kon 7:8 ). 

Deze gebouwen waren ingesloten door twee voorhoven, een voorste en een achterste voorhof en uit even 
kostbare als zorgvol bewerkte stenen vervaardigd.  

De heerlijkheid van Salomo vertoonde zich in zijn maaltijden, de kleding van zijn knechten, zijn opgaan naar het 
huis van God (2 Kron. 9:4), zijn troon (2 Kron. 9:17), de gouden drinkvaten (2 Kron. 9:20). Hij had 4000 
paardenstallen, en wagens, en 12.000 ruiters (2 Kron. 9:25). Hij was "groter dan alle koningen der aarde in 
rijkdom en wijsheid" (2 Kron. 9:22). 

Koning Salomo had een prachtige troon. Opmerkelijk zijn de dieren bij Salomo's troon: 14 beelden van 
leeuwen, waarvan 2 aan zijn hand, bij de leuningen van de troon, en 12 op de treden van de troon. 

De wijsheid van Salomo 
In Gibeon verschijnt de Heere aan Salomo. Hij vraagt wat Hij aan hem geven moet. Salomo vraagt om een wijs 
en verstandig hart. De Heere schenkt hem dat. De wijsheid van Salomo wordt zichtbaar door zijn uitspraak in 
de zaak van twee vrouwen. Ook de koningin van Scheba verwondert zich over de wijsheid van Salomo.  

 
Salomo als type van Christus 
Salomo is een type van de Heere Jezus.  
De Heere Jezus heeft alle macht, wijsheid, rijkdom en vrede. De Heere Jezus is door God aan Zijn volk gegeven. 
Wat zijn de mensen die Hem mogen kennen, dienen en vrezen dan toch gelukkig. Ook van hen kan gezegd 
worden: Omdat de Heere Israël, Zijn volk, in eeuwigheid bemint, daarom  heeft Hij de Heere Jezus over hen tot 
Koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen. (Zie ook Psalm 72).      

 
De geschenken van de koningin van Scheba 
De koningin van Scheba bracht grote geschenken:  
120 talenten goud (4000 kilo goud) 
Veel specerijen van onovertroffen kwaliteit 
Kostbare edelstenen. 

 
De koningin van Scheba in Mattheüs 12. 
De koningin van het Zuiden zal de farizeeën en schriftgeleerden ook veroordelen. Zij nam de moeite om uit een 
ver land naar Jeruzalem te reizen, om de wijsheid van Salomo te horen. De helft is haar niet aangezegd. Hoewel 
Jezus veel belangrijker is dan Salomo (meer dan Salomo is hier), geven de farizeeën en schriftgeleerden geen 
gehoor aan Zijn wijsheid. De Bijbel geeft ons een zeer rijk getuigenis van de heerlijkheid van Christus en Zijn 
Koninkrijk. Maar toch is ons nog geen duizendste deel aangezegd en zullen we sprakeloos staan als we Hem 
zullen zien, zoals Hij is. 
 
Belijdenisgeschriften 

HC zondag 12 vraag en antwoord 31 (eerste gedeelte) 
Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd? 
Omdat Hij van God de Vader verordineerd is, en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogsten Profeet en 
Leraar, Die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft.. 
 

 

 



Antwoorden bij werkboekje -10 

 Introductie 
“Moet je nu eens horen, er is een schat gevonden op die bouwplaats dichtbij de school.” Druk pratend komt 
Thijs uit school. “Zullen we vanmiddag gaan kijken?” Thijs probeert zijn zusje Lieke over te halen om mee te 
gaan. En dat wil ze wel. Even later fietsen ze samen naar de bouwplaats. “Wat zal de schat zijn?” Vraagt Lieke. 
“Misschien wel iets van de Tweede Wereldoorlog!” Zegt Thijs. Er zijn heel veel mensen naar de bouwplaats 
gekomen. “Kijk!” Wijst Thijs. “Die man daar is vast een onderzoeker.” Hij ziet dat de man een paar munten 
omhoog houdt. Uit de tijd van de Romeinen, hoort hij zeggen. “Hoor je dat, Lieke, de opgraving is niet van de 
Tweede Wereldoorlog maar uit de tijd van de Romeinen. Dat is écht lang geleden en dus wel heel bijzonder.” 

 
Weet je het nog? 
Vul in.  
Schrijf de goede antwoorden op. Kies uit de namen en woorden in het vak onderaan. 
 
1. In Israël regeert koning Salomo. 
2.Hij woont in de stad Jeruzalem. 
3. Hij krijgt bezoek van de koningin van Scheba. 
4. Zij heeft in haar land een gerucht gehoord.   
5. Over hoe wijs en rijk deze koning is. 
6. Maar vooral hoe goed de God van Israël is. 
7. Ze heeft heel veel raadsels die ze de koning vertelt. 
8. En ze krijgt overal een antwoord op. 
9. Ze ziet ook hoe de koning naar de tempel gaat.  
10. Ze vindt dat zijn volk en knechten gelukkig zijn. 
11. Ze geeft de koning geschenken. 
12. Zelf krijgt ze alles wat ze vraagt. 
 

antwoord – gerucht – geschenken - Israël - Jeruzalem – knechten - raadsels - rijk - Salomo - Scheba – tempel -  
volk - vraagt - wijs 

 
Zoek nu de woorden die je hebt ingevuld op in de woordzoeker. Ze staan van links naar rechts en van rechts 
naar links, van boven naar beneden en van beneden naar boven   
 

e t g a a r v  n  z o i 

e j e r u z a l e m d 

e h s e v o l k l o f 

a t c i i s r a e l s 

b m h ij n w ij s i a e 

e g e r u c h t t s a 

h a n t w o o r d a r 

c n k g t 
 
 
 

e m p e l ij 

s l e s d a a r e z k 



e k n e c h t e n g d 

 
Vul de letters die over zijn hieronder in: 
 

                                     

 
Antwoord: En zie, de helft is mij niet aangezegd. (1 Koningen 10 vs. 7). 
 
Doolhof 
  
Kun jij de goede weg vinden? De letters vormen een zin. 
 

 
Oplossing: en zij kwam te Jeruzalem 

 
Praatvragen: 
 

1. a. Koning Salomo was heel wijs. Deze gave heeft hij van de Heere gekregen. Weet je nog wanneer? 

Aan het begin van zijn koningschap komt de Heere in een droom tot Salomo. De Heere zegt: begeer 

wat ik u geven zal. Salomo vraagt om een wijs en verstandig hart om het volk te kunnen regeren. 

b. Kun je in de Bijbel voorbeelden vinden van de wijsheid van Salomo? Het Bijbelboek Spreuken, het 

oordeel van Salomo over de twee vrouwen die bij hem kwamen. 

c. Wat krijgt Salomo nog meer van de Heere, naast de wijsheid? De Heere antwoordt Salomo: omdat u 

niet gevraagd hebt om rijkdom of eer of om overwinning over uw vijanden, zal Ik u meer geven dan u 

vraagt. Salomo krijgt wijsheid, maar ook rijkdom en eer. Hij krijgt meer dan ooit een andere koning 

heeft gekregen. De Heere beloofde hem ook een lang leven, als hij Hem zou blijven dienen. 

d. Ook jij hebt veel van de Heere gekregen. Noem eens een aantal dingen die de Heere jou geeft. Een 

fijn gezin, een huis om in te wonen, goed kunnen leren, vriendjes en vriendinnetjes, je mag naar de 

kerk en in de Bijbel lezen. 

 

2. De koningin van Scheba gaat naar koning Salomo omdat ze een gerucht heeft gehoord over zijn 

rijkdom, wijsheid én over de Naam van de Heere. Ze maakt hiervoor een verre reis en laat alles achter. 



a. Hoe kun jij over de Naam van de Heere horen? Door te lezen in de Bijbel, door naar de kerk te 

gaan 

b. Wat heb je er voor over om over deze Naam te horen?  

c. Wat moeten we nu vooral achterlaten? De zonde 

 
3. Koning Salomo wordt een type van de Heere Jezus genoemd. Dit betekent dat hij op de Heere Jezus 

lijkt.  

a. Kun je voorbeelden noemen waarin koning Salomo op de Heere Jezus lijkt? Hij is wijs en 

verstandig, kan goede raad geven, hij is rijk, machtig, ontvangt eer. 

b. Lees Mattheus 12:42. Wat zegt de Heere Jezus hier over Zichzelf? En zie, meer dan Salomo is hier. 

c. Waarin gaat de Heere Jezus koning Salomo ver te boven? De Heere Jezus is de eeuwige Koning, 

Hij zal voor eeuwig regeren over Zijn volk. Bij Hem is alles volkomen, Wonderlijk, Raad, sterke 

God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Hij is in tegenstelling tot Salomo zonder zonde. 

 
 
Zoek de 7 verschillen 
 

 
 

  



 

Antwoorden bij werkboekje +10 

 Weet je het nog? 

Schrijf de juiste antwoorden achter de vragen. Zoek deze antwoorden op in de woordzoeker. 

 

1. In Israël regeert koning …                                     Salomo      

2. Hij woont in de stad …                                           Jeruzalem    

3. Hij krijgt bezoek van de koningin van ….            Scheba       

4. Zij heeft in haar …. een  …. gehoord.                   land  /  gerucht       

5. Over de …. en …  van deze koning.                     rijkdom / wijsheid     

6. Maar vooral hoe goed de God van .… is.           Israël    

7. Ze heeft heel veel … die ze de koning vertelt.    raadsels    

8. En ze krijgt overal een … op.                                 antwoord    

9. Ze ziet hoe de koning naar de … gaat.                tempel     

10.Ze vindt dat zijn … en …  gelukkig zijn.                knechten / volk   

11.Ze geeft de koning …                                             geschenken   

12.Zelf krijgt ze van hem alles wat ze ….                   begeert   

    

b e g e e r t  e n o z 

 i j e r u z a l e m e 

 d i s r a e l  e h o e 

a l c f t e m p e l t 

b t h c u r e g k a r 

e  i e s m ij n l i s ij 

h a n t w o o r d e k 

c t k a a v l a n d d 

s l e s d a a r n g o 

e z n w ij s h e i d m 

e k n e c h t e n g d 

 

 

Oplossing: en zie de helft is mij niet aangezegd. 

 

  



Praatvragen: 
 

a. Koning Salomo was heel wijs. Deze gave heeft hij van de Heere gekregen. Weet je nog wanneer? Aan het 
begin van zijn koningschap komt de Heere in een droom tot Salomo. De Heere zegt: begeer wat ik u geven zal. 
Salomo vraagt om een wijs en verstandig hart om het volk te kunnen regeren. 
b. Kun je in de Bijbel voorbeelden vinden van de wijsheid van Salomo? Het Bijbelboek Spreuken, het oordeel 
van Salomo over de twee vrouwen die bij hem kwamen. 
c. Wat krijgt Salomo nog meer van de Heere, naast de wijsheid? De Heere antwoordt Salomo: omdat u niet 
gevraagd hebt om rijkdom of eer of om overwinning over uw vijanden, zal Ik u meer geven dan u vraagt. 
Salomo krijgt wijsheid, maar ook rijkdom en eer. Hij krijgt meer dan ooit een andere koning heeft gekregen. 
d. Bespreek eens met elkaar wat jij allemaal van de Heere hebt gekregen. Een fijn gezin, een huis om in te 
wonen, goed kunnen leren, vriendjes en vriendinnetjes, je mag naar de kerk en in de Bijbel lezen. 

 

2. De koningin van Scheba gaat naar koning Salomo omdat ze een gerucht heeft gehoord over zijn rijkdom, 
wijsheid én over de Naam van de Heere. Ze maakt hiervoor een verre reis en laat alles achter. 
Hoe kun jij over de Naam van de Heere horen? Door te lezen in de Bijbel, door naar de kerk te gaan 
Wat heb je ervoor over om over deze Naam te horen?  
Wat moeten we nu vooral achterlaten? De zonde 

 

Koning Salomo wordt een type van de Heere Jezus genoemd. Dit betekent dat hij op de Heere Jezus lijkt.  
Kun je voorbeelden noemen waarin koning Salomo op de Heere Jezus lijkt? Hij is wijs en verstandig, kan goede 
raad geven, hij is rijk, machtig, ontvangt eer. 
Lees Mattheus 12:42. Wat zegt de Heere Jezus hier over Zichzelf?  
En zie, meer dan Salomo is hier. 
Waarin gaat de Heere Jezus koning Salomo ver te boven? De Heere Jezus is de eeuwige Koning, Hij zal voor 
eeuwig regeren over Zijn volk. Bij Hem is alles volkomen, Wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst. Hij is in tegenstelling tot Salomo zonder zonde. 
De Heere Jezus waarschuwt in deze tekst de farizeeën en schriftgeleerden, maar ook ons. Wat heeft deze tekst 
voor ons te betekenen? De koningin van Scheba deed grote moeite om helemaal vanuit het Zuiden naar 
Jeruzalem te reizen om de wijsheid van Salomo te horen. De Heere Jezus is veel belangrijker dan Salomo. Wat 
is het dan erg als we de Heere niet zoeken…. 

 

Geheimschrift 
Kun jij, met behulp van onderstaande tabel, de zin ontcijferen? 
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B3-A5-A2 
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Oplossing: Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb  



De Samaritaanse vrouw 
 
Thema: Vrouwen in de Bijbel 

 
 

Toelichting op het thema 
Het thema van de vertellingen in dit jaar is ‘vrouwen in de Bijbel’. Deze vertelling gaat over de Heere Jezus, die 
de Samaritaanse vrouw ontmoet. Hij laat deze vrouw zien dat ze een zondig leven leidt, maar dat er voor zo’n 
zondig leven ook vergeving bij Hem mogelijk is. 
 

Doel van de vertelling 
In deze schets laten we de kinderen zien hoe de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw spreekt. De Joden 
bleven ver uit de buurt van de Samaritanen, maar Jezus zoekt hen juist op, want het Evangelie is niet alleen 
voor Joden bestemd, maar het is een woord voor de wereld. Verder laten we de kinderen zien hoe de Heere 
Jezus deze vrouw haar zonden laat zien, en ze wil vergeven. 
 

Introductie van het thema voor de kinderen 
Neem twee doorzichtige flessen mee. Vul één fles met bronwater en één fles met slootwater. 
Laat de flessen zien. Vraag aan de kinderen uit welke fles ze wel zouden willen drinken. 
Bespreek dat het bronwater drinkbaar is. Dat water is levend, komt uit een bron. Het lest je dorst en het is 
gezond. Het slootwater is vuil, ongezond en je zou er ziek van worden. 
Leven zonder God is als slootwater drinken: het is vuil, ongezond en gevaarlijk. 
Jezus wil ons levend water geven: Hij is dat Zelf. 

 
Zingen en lezen 
Zingen 
Psalm 17 : 7 en 8 
Psalm 25 : 4 en 6 
Psalm 32 : 3 
Psalm 65 : 7 
Psalm 81 : 12 
Psalm 147 : 10 
Lied: De Bron van Siloam (TZE, lied 18) 
Lied: Heugelijke tijding (TZE, lied 49) 

 
Lezen 
Johannes 4 : 1 – 14  

 
Kerntekst 
Johannes 4 : 13 en 14:  
Jezus antwoordde, en zei tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten; maar zo wie 
gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het 
water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. 

 
Vertelling 
Fel brandt de zon op hun hoofden. Er is bijna niemand meer buiten. De meeste mensen hebben de koelte van 
hun huizen al opgezocht. De komende uren laten ze zich niet meer buiten zien. Het is veel te warm! Over een 
paar uur staat de zon wat lager aan de hemel, dán zullen ze verder werken. Maar nu niet! Nu is het tijd om wat 
te rusten en te eten. Het is veel te heet om buiten te zijn. 
Net buiten het stadje Sichar in het land van de Samaritanen zien we een groepje mannen. Het zijn Jezus en Zijn 
discipelen. Ze komen aan bij de bron vlakbij het stadje. Ze zijn vermoeid van de reis. Bij de bron wil Jezus 
uitrusten. Ook Hij is moe van de lange reis.  
Vanuit Judea zijn ze op weg naar Galilea. Maar wat vreemd dat ze dwars door het land van de Samaritanen 
reizen! Vaak gaan Joodse mensen langs een heel andere weg. Meestal trekken ze om het land van de 
Samaritanen heen. Ze hebben een hekel aan de Samaritanen! Dat zijn mensen met een ánder geloof! Hun 



geloof is een beetje half-joods en half-heidens. Ja, ze geloven wel dat de 5 boeken van Mozes het woord van 
God zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Maar de rest van het Oude Testament lezen 
ze niet. Ze geloven wel dat er eens een Verlosser zal komen, een Messias. En ze offeren op de berg Gerizim, 
maar niet in Jeruzalem. Vroeger hadden ze wel eens een tempel op de Gerizim gehad, maar die was verwoest. 
Nee, de Joden komen niet graag daar in Samaria. Ze verachten de Samaritanen. Dat zijn van die slechte 
mensen! Daar moet je maar liever vér bij vandaan blijven. 
Maar Jezus móet door Samaria reizen. Hij wil dwars door dit half-heidense, verachte land reizen. Hij moet daar 
juist zijn. Want in dit zondige land, wil Hij een zondige vrouw opzoeken. Hij is immers gekomen om zondaars 
tot bekering te roepen? 
Kijk, Jezus gaat daar zitten, bij de bron. Hij zal wel een plekje hebben gezocht in de schaduw van enkele bomen. 
De discipelen lopen nog even verder. Zij zullen naar het stadje gaan om eten te kopen. 
Zie je dat? Er komt een vrouw aanlopen. Ze komt uit de stad Sichar en ze draagt een lege kruik bij zich. Ze komt 
water halen uit de put. Wat doet ze dat op een vreemd moment! Waarom komt ze nu? Het is nu toch veel te 
heet om water te halen? Kan ze dat niet beter doen als het wat koeler is? Nee, dat wil ze niet. Want dan komen 
ook de andere mensen uit de stad om water. En die andere mensen doen altijd zo lelijk tegen haar!  
Ze kijkt verbaasd op, want ze ziet iemand bij de put zitten. Maar wat is dat vreemd! Het is een Joodse Man, dat 
ziet ze zo aan Zijn kleding. Hij kijkt haar aan. Hoort ze dat goed? De Man vraagt haar iets. “Geef Mij te drinken,” 
zo zegt Hij. “Wat vreemd,” zegt ze, “U bent toch een Jood? Vraagt U water van míj? Ik ben toch een 
Samaritaanse vrouw? En Joden willen toch niets te maken hebben met Samaritanen?” 
Jezus geeft haar antwoord. “Als u zou weten wie Ik ben, dan zou u water aan Míj hebben gevraagd. En dan zou 
Ik u levend water hebben gegeven!” 
Levend water? Dat begrijpt de vrouw wel. Daar bedoelt de Man natuurlijk dat stromende water mee, dat diep 
onderin de put opborrelt. Maar toch is er iets vreemds. Die Vreemdeling vroeg daarnet háár toch om water? En 
Hij heeft niet eens iets bij zich om water uit de put te kunnen halen! Ze zal het Hem eens vragen. Ze zegt: “Ja 
maar, U hebt niets om water mee te putten. U kunt toch geen water scheppen uit die diepe put? Bent U dan 
soms beter of belangrijker dat onze vader Jacob die lang geleden deze put gegraven heeft?” 
Jezus kijkt haar aan. “Mensen die van dít water drinken, krijgen weer dorst. Maar als je drinkt van het water dat 
Ík zal geven, dan zal je nooit meer dorst krijgen! Dat water zal als een fontein worden, stromend tot in het 
eeuwige leven!”  
Je begrijpt het vast al! De Heere Jezus bedoelt natuurlijk geen écht water. Hij bedoelt Zijn genade. Die wil Hij 
geven aan iedereen die in Hem gelooft! Ook aan jou wil Hij zijn vergeving geven, en die genade gaat nooit meer 
over! Daarmee ben je voor altijd gelukkig. 
De vrouw begrijpt het niet helemaal. Kan die Man water geven, waarna je nooit meer dorst krijgt? Dat wil ze 
ook wel! Dan hoeft ze niet meer steeds naar de put op het heetst van de dag. Ze hoeft er niet lang over na te 
denken. “Heere, geef mij dat water, opdat ik niet dorste, en ik hier niet moet komen om te putten!” 
Maar dan klinkt weer Jezus’ stem. “Gaat u maar naar de stad, roep uw man en kom weer hier!” Daar schrikt de 
vrouw van. Haar man roepen? Maar hoe moet dat dan? Ze weet heus wel dat ze een slecht leven leidt. Dat ze 
al bij veel mannen heeft gewoond. Snel antwoordt ze: “Ik heb geen man”.  
Even is het stil. Dan spreekt Jezus weer. “Dat klopt. U hebt vijf mannen gehad, en de man met wie u nu 
samenleeft, is uw man niet!” Daar schrikt de vrouw van. Het is net of die Vreemdeling alles van haar weet! Het 
lijkt wel of Hij heel precies weet hoe ze leeft! Ze voelt zich in het nauw gedreven. Zou Hij haar straks nog gaan 
bestraffen om hoe ze leeft? Zou Hij net als die mensen in de stad het haar kwalijk gaan nemen hoe ze leeft? 
Snel praat ze er overheen. “Ik zie dat U een profeet bent. Hoe zit het nu eigenlijk? Jullie Joden zeggen dat je in 
Jeruzalem God moet dienen, wij geloven dat we hier in Samaria op de berg Gerizim tot God moeten bidden. 
Kunt U mij dat uitleggen?” Dan legt Jezus het uit. “Geloof me maar, vrouw, er komt een tijd dat jullie niet op 
deze berg en ook niet in Jeruzalem tot God zullen bidden. Mensen die God écht nodig hebben, zullen tot Hem 
bidden. En dan maakt het niet uit waar ze bidden. En de Heere zoekt juist mensen die Hem echt nodig 
hebben.” 
Dat is mooi wat de Heere Jezus hier belooft! Als je bidt, dan zal je gegeven worden. Als je hem zoekt, dan zal je 
Hem vinden. Als je klopt, dan zal je opengedaan worden. Het maakt niet uit, waar je bidt, áls je maar bidt! Dat 
doe je toch wel? 
Eén ding vraagt de vrouw zich nog af. “Ik weet dat er eens een Messias, een Verlosser komt. En als Hij komt, 
dan zal Hij ons alles uitleggen.” En dan spreekt Jezus weer. “Ik ben de Messias, Ik ben die Verlosser!” Wat een 
vreugde voor deze vrouw! Op het moment dat Jezus dit tegen haar zegt, weet ze het: Deze Vreemdeling is de 
Christus, de beloofde Messias! En al is haar leven zó zondig, zó verkeerd, toch wil de Verlosser, Jezus, tot haar 
komen, tóch wil Hij met haar spreken! Wat een blijdschap stroomt er door haar heen! Dan weet ze ook wat Hij 
met dat levende water bedoeld heeft! Wat een wonder! Hij wil al haar zonden vergeven! 



Op dat moment komen de discipelen weer terug uit de stad. Verbaasd zien ze hoe Jezus met een vrouw 
spreekt. Toch zeggen ze niets. 
En de vrouw? Ze loopt weg, terug naar de stad Sichar. Haar kruik om water mee te putten, vergeet ze. Nu wil ze 
naar de stad. Ze wil iedereen vertellen dat de Messias, de Christus bij de put is. Ze wil het aan iedereen zeggen: 
“Die Man heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb, Hij is de Christus! 
Die dag wordt het druk bij de bron. Veel van de Samaritanen komen naar de put. Die Vreemdeling willen ze ook 
wel eens zien. En daar bij de put, gebeuren wonderen. Veel Samaritanen geloven dat Jezus de lang verwachte 
Christus is.  
Daarom moest Jezus door Samaria gaan. Opdat velen geloven. Daarom moet Jezus door ons dorp of onze stad 
gaan. Opdat velen zullen geloven. Jij ook? 
 
Achtergrondinformatie bij het Bijbelgedeelte 
 
Samaria en de Samaritanen 
Samaria is het gebied rond de stad Samaria. De Samaritanen zijn ontstaan uit een vermenging van de 
Israëlieten die na de wegvoering van het Tienstammenrijk Israël in 722 v.C. zijn achtergebleven, met de naar dit 
gebied gedeporteerde volken uit Assyrië.  
De moeilijkheden met de Joden ontstaan na de terugkeer van de Israëlieten uit de ballingschap in Babel in 536 
v.C. Zij weigeren gezamenlijk met de hulp van de Samaritanen de verwoeste tempel in Jeruzalem te 
herbouwen. De Joden beschouwen de Samaritanen dan niet meer als Joden. De Samaritanen bouwen tijdens 
de regering van Darius, de Pers, in 500 v.C. een eigen tempel op de berg Gerizim. De Joden verwoesten deze 
tempel in 129 v.C., wat zeer veel kwaad bloed zet. Vanaf die tijd leven deze twee volken op zeer gespannen 
voet en komt het herhaaldelijk tot gewelddadige confrontaties. De Joden mijden Samaria. 
De Samaritanen aanvaarden alleen de vijf boeken van Mozes: Genesis t/m Deuteronomium, als Gods woord. 
Op grond hiervan verwachten zij de beloofde Messias. Hun godsdienst is een vermenging van de dienst van 
God en van afgoden. (bron: Leren en Leven, deel 3; informatie bij Johannes 4) 
De Samaritaanse vrouw 
De Samaritaanse vrouw lijkt een beetje mensenschuw te zijn. Normaal gesproken gaat iedereen in de vroege 
ochtend water putten. Meestal moet men een stuk lopen, en als je dan ook nog eens één of meer kruiken 
water moet meedragen, is dat erg zwaar. Dat wil je dus niet midden op de dag doen, als de zon op het felst is. 
Toch gaat de Samaritaanse vrouw midden op de dag water putten. Blijkbaar wil ze niet naar de put als al haar 
dorpsgenoten daar ook zijn. Dat is niet zo vreemd, want deze vrouw zal min of meer zijn uitgestoten door haar 
stadsgenoten. Ze heeft immers al vijf mannen gehad. Op iemand die zo veel mannen heeft gehad, moest wel 
een vloek liggen, dacht men. Mensen met een vloek op zich, kun je beter mijden. Des te wonderlijker is het dat 
Jezus precies met déze vrouw een gesprek begint, over levend water. (Bron: Bijbel met uitleg) 
 

Antwoorden bij werkboekje -10 

 
werkboekje -10 
Waar of niet waar 
 Kleur de letter bij het goede antwoord. 

 Waar Niet waar 

Jezus moest door Samaria gaan. l p 

Jezus rust bij de Jacobsbron e a 

Het is rond 5 uur ’s middags. f v 

De discipelen gaan eten kopen. e o 

Een Samaritaanse vrouw komt water putten. n r 

Ze biedt aan om Jezus water te geven.  s d 

Jezus zegt dat ze haar man moet halen. w b 

De vrouw heeft zeven mannen gehad. i a 

De vrouw wil weten wie de ware Godsdienst heeft: de Joden of de 
Samaritanen 

t n 

Jezus houdt geheim dat Hij de Messias is. u e 

De Samaritanen geloven niet dat Jezus de Messias is. h r 

 



Maak de volgende zin af; zet de gekleurde letters op de streepjes in de zin. 
Jezus zei tegen de vrouw: Als u wist wie Ik was, dan zou u van Mij  _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _   gevraagd hebben.  
Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? De Heere Jezus bedoelt met levend water Zijn genade; vergeving van 
zonden en het eeuwige leven. 
 
Vul de antwoorden in de puzzel in. 
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De Samaritaanse vrouw zei:  

9 19  4 5 26 5  14 9 5 20  4 5  3 8 18 9 19 20 21 19  

                        ? 

 
(Oplossing: Is Deze niet de Christus?) 
Wat bedoelde ze hiermee? 
Ze had geleerd dat Jezus de beloofde Verlosser is, en dat Hij ook haar zonden wilde vergeven. 
 
Praatvraag 1 
Speel je wel eens met kinderen die niet naar de kerk gaan?  
Vertel je ze wel eens over de Heere?  
Hoe doe je dat dan? 
 
Praatvraag 2 
Met wie ben jij het eens en waarom? 
Linker denkwolkje: “In de speeltuin moet je kinderen die niet naar de kerk gaan ook over de Heere Jezus 
vertellen”. 
Rechter denkwolkje: “Onkerkelijke kinderen moeten merken dat je eerlijk bent. En dan kan je heel misschien 
een keer iets over de Heere Jezus vertellen.” 
 
Werkboekje +10 

Waar hoort het bij? 
Waar horen de volgende woorden bij? Schrijf ze in het goede vak. 
Tempel in Jeruzalem – Gerizim – Verwachten de Messias – Oude Testament – 
Alleen de 5 boeken van Mozes 
Voor de vormgever: de tabel graag weergeven in de vorm van een 
Venndiagram, zie het plaatje hiernaast. 
 

De Joden Allebei De Samaritanen 

Tempel in Jeruzalem 
Oude Testament 

Verwachten de Messias Gerizim 
Alleen de 5 boeken van Mozes 

 
Denkvraag 1. 
In het verhaal van de Samaritaanse vrouw laat Jezus ons zien dat we Gods woord ook mogen vertellen aan 
mensen die niet geloven of die anders geloven. Lees Johannes 4:4. Waarom moest Jezus door Jeruzalem gaan. 
Omdat Hij deze vrouw wilde zalig maken. En omdat Hij wilde dat een groot aantal Samaritanen in Hem gingen 
geloven. 
 
Denkvraag 2. 
Met wie ben jij het eens en waarom? (Voor de vormgever: hier twee kinderen met allebei een denkwolkje.) 
Linker denkwolkje: “In de speeltuin moet je kinderen die niet naar de kerk gaan ook over de Heere Jezus 
vertellen”. 
Rechter denkwolkje: “Onkerkelijke kinderen moeten merken dat je eerlijk en betrouwbaar bent. En dan kan je 
heel misschien een keer iets over de Heere Jezus vertellen.” 
 



Puzzel 
Vul de antwoorden op de goede plaats in de puzzel in.De antwoorden kan je vinden in Johannes 4. 
(voor de vormgever: alleen de vakjes weergeven waar een letter of cijfer in staat) 

       8 
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Wie kwam uit Samaria (vers 7) 
Wie moest ze roepen? (vers 16) 
Wie geloofden in Jezus? (vers 39-42) 
Op welke berg baden de Samaritanen tot God? (kanttekening bij vers 20) 
Hoe moeten we tot God bidden? In geest en … (vers 24) 
Wat gingen de discipelen in de stad kopen? (vers 8) 
Het was omtrent de zesde …. (vers 6) 
Toen de vrouw naar de stad ging, liet ze dit bij de put staan (vers 28) 
 


