
 
 
 
Hizkia 
 
Doel van de les:  
In het leven van Hizkia is bevrijding een belangrijk thema! Hij heeft het land van de afgoden bevrijd. 
God bevrijdt het volk van de Assyriërs en Hizkia van zijn ziekte. Het leven van Hizkia als koning is in 
vier onderdelen in te delen: herstel door het verwijderen van de afgoden en instellen van het 
paasfeest, bevrijding van de Assyriërs, ziekte en straf voor het zoeken van eigen eer. 
 
Lesstarter; ff inkomen. 
Doel:   De kinderen weten dat een plak gedroogde vijgen een geneesmiddel was.  
Benodigdheden: Recept voor het maken van vijgenkoeken (zie onderaan deze handleiding) 
Werkwijze:  Bak thuis de vijgenkoeken. Laat de kinderen proeven en vertel wat een 

vijgenkoek met koning Hizkia te maken heeft. 
 
Profiel, vrienden en stadsgenoten 
Doel:    De kinderen leren Hizkia en de tijd waarin hij leefde beter kennen.  
Werkwijze: Bespreek het profiel en de vrienden. Licht waar nodig de opmerkingen toe. 

Eljakim is de hofmeester van koning Hizkia en Sebna de hofschrijver. 
 
Slim, slimmer… 
Doel:  De kinderen weten dat Hizkia als vrome koning alle afgoden heeft laten 

verwijderen en het Paasfeest weer heeft ingevoerd. God bevrijdt het volk van 
de Assyriërs.  

Werkwijze:   Lees samen de Bijbelgedeeltes en behandel ook de vragen gezamenlijk.  
 
Blog 
Doel:  De kinderen leren dat God elk gebed hoort en dat Hij ook van gedachten 

veranderen kan.     
Werkwijze:  Lees samen het verhaal door. Sta uitvoerig stil bij het gebed van Hizkia. Maak 

duidelijk waarom Hizkia vindt dat hij nog niet kan sterven. Lees samen 
Spreuken 15: 29: De HEER is ver verwijderd van de goddelozen, het gebed 
van de rechtvaardigen hoort hij.  
Eventueel ook Jacobus 5: 16: Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan 
zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn 
uitwerking niet. 
Sta ook stil bij het teken dat Hizkia van God kreeg. Dat de schaduw op de 
zonnewijzer van Achaz tien graden terugging betekende dat de dag langer 
duurde. Wat een wonder. Bij de zonnewijzer van Achaz moeten we denken 
aan een trap, waarop een zuil of ander voorwerp stond, dat zijn schaduw op 
de treden deed vallen.  
Vraag de kinderen door welke dingen zij onder de indruk komen van Gods 
grootheid. 
De eerste twee onderdelen van Gadgets gaan ook over de ziekte en genezing 
van koning Hizkia. Lees en bespreek die als afsluiting van dit onderdeel. 

 
Verkenner:    
Doel:    De kinderen enig inzicht geven waar de verschillende landen lagen. 
Benodigdheden:  Kleurpotloden 

Altijd contact met je Vader 



Werkwijze:   Laat de kinderen de opdracht in tweetallen maken. Bespreek kort na. 
 
Check het zelf: 
Doel:  De kinderen begrijpen dat God het niet goed vindt dat je uit bent op eigen 

eer en roem en daarbij God helemaal vergeet. 
Werkwijze:  Lees samen de opdracht en het Bijbelgedeelte. Laat de kinderen eerst in 

tweetallen de opdracht maken en bespreek daarna de antwoorden. Hizkia 
krijgt te horen dat alle bezittingen van Hizkia in Babel zullen terechtkomen. 
Een aantal van zijn kinderen zal naar Babel meegenomen worden en daar in 
het paleis van de koning moeten werken. 

 
Gadgets:   
Doel:    De kinderen leren door al deze weetjes Hizkia en zijn tijd nog beter kennen. 
Werkwijze:  De eerste drie onderdelen zijn al bij blog behandeld. Laat de kinderen de 

resterende weetjes lezen en beantwoord eventuele vragen.  
 
Foto’s: 
Werkwijze:   Laat de kinderen aangeven bij welke verhalen de plaatjes horen. 
 
 
Doe maar: 
Doel:  De kinderen hebben aandacht voor zieke mensen en begrijpen dat een 

kaartje voor een zieke veel kan betekenen. 
Benodigdheden:  Voldoende kaarten voor zieken 
Werkwijze:  Vraag de kinderen hoe zij het zouden vinden om veel kaartjes te krijgen als ze 

ziek zijn. 
Bedenk samen naar wie je de kaartjes zou kunnen sturen. Laat de hele groep 
zijn/haar naam op alle kaartjes zetten. Je kunt ook een kaart meegeven naar 
huis en vragen of ze in overleg met ouders of verzorgers de kaart willen 
versturen naar of langsbrengen bij iemand die ziek is. 
Besteed aandacht aan de zieken in je dankgebed. 

 

Tips 
 
Recept vijgenkoeken: 
230 g boter 
50 g suiker 
100 g gemalen pecannoten 
1 tl vanille extract 
280 g bloem (als je hebt gebruik dan 140 g Zeeuwse bloem en 140 g gewone bloem) 
± 230 g gemalen gedroogde vijgen 
snuf zout 
50 g poedersuiker 
 
Verwarm de oven voor op 150ºC. 
 
Roer de boter en de suiker luchtig. Roer poedersuiker,zout,meel en gemalen vijgen erdoor. Vorm 
kleine rolletjes (vinger dikte) en druk ze plat (als je de koekjes krokant wilt) of laat ze zo (als je liever 
een wat zachter koekje hebt). Leg ze op bakpapier op een bakplaat en bak ze ongeveer 30-40 
minuten in een voorverwarmde oven. Ze moeten niet bruin worden. 


