
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verwerking 4.6: Hizkia’s hervorming 

 

 

Creatieve verwerking 

 

A. Verdeel het verhaal, samen met de kinderen, in opeenvolgende taferelen. Leg in een 

inleidend gesprekje de nadruk op alles wat er te zien is: 

 

1. Dichte tempeldeuren 

2. Schoonmaak van de tempel 

3. Alle onreine spullen in de beek Kidron 

4. Boden in een dorp of stad met de uitnodiging van Hizkia 

5. Open tempeldeuren 

6. Allemaal offerdieren op het tempelplein 

7. Musicerende Levieten (cimbalen, luiten, harpen) en priesters (trompetten) 

 

Ieder kind kiest een tafereel en maakt daarvan een tekening. Dit kan met kleurpotlood, 

met vetkrijt of met verf. 

 

B. De kinderen maken op stevig papier een tekening van de twee deuren van de tempel. Met 

een mesje snijden ze de deuren open. Achter de open deuren plak je een papier waarop ze 

een tekening maken van het tempelplein. Hierop kunnen ze evt. ook de tekst schrijven die 

ze moeten leren. 

 

C. Musicerende priesters van klei of was. 

Laat plaatjes zien van mensen die op een muziekinstrument spelen. Hoe is hun houding, 

hoe zien de instrumenten eruit? (cimbaal, luit, harp, trompet). Ieder kind maakt van klei of 

was een musicerende priester of leviet. 

 

D. Menigte musicerende priesters en levieten spatten met ecoline.  

De kinderen tekenen een priester of leviet die een instrument bespeelt. Alleen de 

omtreklijnen zijn belangrijk. Ze knippen de persoon uit en gebruiken dit als sjabloon. Zo 

kunnen ze een hele menigte bij elkaar spatten 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nummerpuzzel 

Zet de letters van de antwoorden in de juiste volgorde en zet de letters met een cijfer dan in de 

zin. 

 

1. De moeder van Hiskia (vs. 

1) 

2. De vader van Hiskia (vs. 19) 

3. Wie kwamen met de 

priesters bij elkaar? (vs. 4) 

4. In welke straat? 

5. In  welke beek gooiden zij 

de onreinheden? (vs. 16) 

6. Een ander woord voor 

reinigen (vs 17) 

7. Hoeveel van de dieren 

offerden zij? (vs. 21) 

8. Een muziekinstrument dat 

de Levieten gebruikten (vs. 

25) 

9. Nog een muziekinstrument. 

10. Zij loofden de Heere tot er 

grote … was (vs. 30) 

11. Welk feest vierden zij? 

 

Nu naar hoofdstuk 30: 

12. Wat namen de boden mee? 

(vs. 6) 

13. Door hun 

ongehoorzaamheid had de 

Heere hen overgegeven tot 

… (vs. 7) 

14. Hier dienden de Israëlieten 

de Heere. 

15. De hoofdstad van Israël. 

16. Wat voor soort brood aten 

de Israëlieten tijdens het 

Pascha? 

17. Op welke dag van de 

tweede maand was het 

Pascha? (vs. 15) 

18. Sinds welke koning was er 

nu voor het eerst zo’n groot 

feest? (vs. 26) 

19. Wat deden de Levieten? 

(vs. 27) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oplossing nummerpuzzel 

 

De kinderen moeten de letters in de juiste volgorde zetten om het antwoord op de vraag te 

vinden. 

 

De antwoorden: 

 

1. Abia 

2. Achaz 

3. Levieten 

4. Ooststraat 

5. Kidron 

6. heiligen 

7. zeven 

8. cimbalen 

9. trompetten 

10. blijdschap 

11. Pascha 

12. brieven 

13. verwoesting 

14. tempel 

15. Jeruzalem 

16. ongezuurd 

17. veertiende 

18. Salomo 

19. zegenden 

 

De zin (2 Kron. 29:2): 

En hij deed dat recht was in de ogen des Heeren. 

 

 


