
 

 

 

Nr. 12 – 19 juli 2020 

Hallo allemaal, 

Vandaag het derde verhaal over Salomo. Eigenlijk geen verhaal over Salomo, maar een tekst uit de 

Bijbel die koning Salomo zeer waarschijnlijk heeft geschreven. Salomo was een zoon van koning 

David en is ook koning van Jeruzalem geweest.  

 

Het gaat over ‘tijd’. We kunnen de tijd niet uit ons leven wegdenken. Soms gaat de tijd langzaam en 

soms vliegt de tijd. We besteden onze tijd nuttig of we verknoeien hem. Als iets leuk is, zouden we de 

tijd wel stil willen zetten, een andere keer willen we de tijd overdoen. Er zijn mooie tijden in het 

leven en minder mooie tijden. Prediker leert ons dat er voor alles een tijd is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het Bijbelverhaal staat in Prediker 3: 1-8 

 

Verhaal voor 4-8 Verhaal voor 8-12 

Er loopt een man door de velden. We weten 
niet wie hij is. Sommige mensen denken dat 
hij Salomo is, maar andere mensen denken 
dat hij iemand anders is: iemand die graag 
wil lijken op koning Salomo. Eén ding weten 
we zeker: Prediker is net als Salomo heel 
wijs. De man geeft zichzelf een naam. Hij 
noemt zichzelf Prediker. En vandaag gaat 
Prediker iets heel bijzonders doen. Hij gaat 
ons iets van zijn wijsheid geven. Let goed 
op! Dit is wat Prediker ons wil vertellen over 
het leven: 
 
Prediker loopt door de velden en hij wijst 
naar een boer. De boer stopt zaadjes in de 
grond en die zaadjes beginnen te groeien. 
Het wordt koren. Eerst komt er een 
piepklein sprietje uit de grond en dat 
sprietje groeit groter en groter. Er komen 
bladeren aan, en aan de top van het koren 
groeien allemaal ronde korreltjes: 
graankorrels. Ze worden goudgeel en de 
lange stelen en bladeren van het koren 
dansen in de lucht. Het ziet er prachtig uit.  
Maar wat gebeurt er nu? De boer komt 
terug. Hij kijkt blij naar het koren en 
dan…maait hij het af! Dat prachtige koren! 
Waarom doet de boer dat nou?  Dat doet hij 
omdat het tijd is. Het is tijd om de 
graankorrels uit de korenplant te halen en 
er brood van te maken.  
Een deel van het graan stopt hij weer in de 
grond. Daar groeit weer nieuw koren uit.  
 
Kijk, zegt Prediker, zo is het leven. Er is een 
tijd om het graan in de grond te stoppen en 
om het te laten groeien, en er is ook een tijd 
om het koren weer af te maaien en het 
graan te oogsten. En zo heeft alles in het 
leven twee kanten, twee tijden.  
 
Er is een tijd om stil te zijn, er is een tijd om 
te praten. 
Er is een tijd waarin je alleen bent, en er is 
een tijd waarin je samen bent, met je vader, 
moeder, broertje, zusje, met andere 
kinderen.  

Er is voor alles in het leven een geschikte tijd.  
Er is een tijd om kinderen te krijgen, 
en er is een tijd om te sterven. 
Een tijd om planten in de grond te zetten, 
en een tijd om planten uit de grond te trekken. 
Een tijd om mensen te doden, 
en een tijd om mensen beter te maken. 
Een tijd om dingen af te breken, 
en een tijd om dingen op te bouwen. 
Een tijd om te huilen, 
en een tijd om te lachen. 
Een tijd om verdriet te hebben, 
en een tijd om te dansen. 
Een tijd om samen te slapen, 
en een tijd om in je eentje te slapen. 
Een tijd om iemand te omhelzen, 
en een tijd om afstand te houden. 
Een tijd om iets te zoeken, 
en een tijd om iets te verliezen. 
Een tijd om dingen te bewaren, 
en een tijd om dingen weg te gooien. 
Een tijd om iets los te scheuren, 
en een tijd om iets heel te maken. 
Een tijd om stil te zijn, 
en een tijd om te praten. 
Een tijd om lief te hebben, 
en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog, 
en er is een tijd voor vrede. 
 

 



Er is een tijd waarin je vriendjes kwijtraakt 
een en tijd waarin je nieuwe vrienden krijgt. 
Er is een tijd om dingen weg te gooien en op 
te ruimen, en een tijd om juist dingen te 
bewaren.  
Er is een tijd om iets kapot te maken, en een 
tijd om iets weer heel te maken. 
Een tijd waarin je ruzie hebt, en een tijd 
waarin je het weer goedmaakt.  
Een tijd om boos te zijn, en een tijd om lief 
voor elkaar te zijn.  
Er is een tijd om te huilen en er is een tijd 
om te lachen. 
Een tijd om verdrietig te zijn en een tijd om 
te dansen.  
 
Prediker zegt: voor alles is een tijd.  

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zing met elkaar “Voor alles is een tijd” 

Voor de papa’s en de mama’s: “Turn, turn, turn” van de Byrds 

https://www.youtube.com/watch?v=NI4oel9Kz_A
https://www.youtube.com/watch?v=s4983sAoLdM


 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Prediker vertelt ons dat er voor alles een tijd is. Alle kanten van het leven hebben een eigen tijd. 

Steeds als je een zandloper omkeert, zie je de tijd ‘lopen’ van de ene naar de andere kant.  

Wat heb je nodig? 

Per kind: twee plastic flessen van dezelfde maat (0,5 l) 

En verder: karton – potloden – schaar – trechter – zout – tape  

Hoe ga je te werk? 

- zorg dat de flessen schoon en droog zijn van binnen 

- zet de fles met de opening op het karton en trek met een potlood de opening van de fles om.  

- knip het rondje uit en maak er met een schaar (of laat het je ouders doen) een gaatje in het rondje 

karton. Het gaatje moet zo groot zijn dat er zout doorheen kan lopen 

- zet de trechter op één van de flessen en giet er voor twee-derde zout in.  



- Leg het kartonnen rondje op de opening van de fles met zout .  

- Zet de andere fles met de opening bovenop en plak alles goed vast met tape.  

- Je kunt nu je eigen zandloper uitproberen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week: Salomo bouwt de tempel 


