
BIJBELVERHAAL  4 - 8 jaar  Bij Psalm 103  

Voor de kinderen van 4-8 jaar is er een eenvoudige vertaling van Psalm 103. Lees de psalm voor en 

bekijk tijdens of na het lezen met elkaar de plaat bij deze psalm. Je kunt eventueel het weetje uit het 

bovenbouwmateriaal gebruiken om wat meer uit te leggen. Vandaag lezen we een psalm. Een psalm 

is een soort lied. Er staan wel 150 psalmen in de Bijbel. Boven deze psalm staat dat het een lied is van 

koning David. Luister maar eens goed naar dit lied.  

God houdt van mij                    

Ik dank u, God! Ik dank u, want u bent heilig.                 

U bent de beste die er bestaat.                   

Ik dank u, de hele dag.                    

Ik dank u, altijd.                     

Ik zal nooit vergeten wat u voor me deed,                    

daarom dank ik u, God!  

God,                       

u maakt me sterk en gezond,                    

u maakt me beter als ik ziek ben.                  

U geeft me energie:                 

om te rennen, te spelen, en nieuwe dingen te leren.        

Steeds weer opnieuw!                    

U bent goed voor mij,                     

u houdt van mij!  

God, u bent goed voor mij,                    

u vergeeft me als ik iets verkeerds deed.                

Zo maakt u alles weer goed.                   

U bent geduldig, en vol liefde.                    

U wordt niet boos om elke fout die mensen maken,                 

u straft niet altijd.  

U houdt heel veel van ons,                 

net zoveel als een vader van zijn kinderen houdt.                 

U hebt de mensen zelf gemaakt                

aan het begin van de wereld,                 

dus er is niemand die meer van ons houdt dan u!              

Uw liefde voor mensen is heel groot,                 

zo groot als de hele wereld!  

God in de hemel is koning,                  

hij regeert over alles.                    

Iedereen moet hem eren:                  

de engelen die hem dienen,                  

en de zon, de maan en de sterren.               

Heel de wereld moet hem eren!                   

Iedereen op de aarde en in de hemel              

moet God danken!  

Ik dank u, God!                     

Ik dank u, altijd.  



 



BIJBELVERHAAL  8 - 12 jaar  Psalm 103  

Een psalm is een soort lied. Er staan 150 psalmen in de Bijbel.  

Psalm 103  

Een lied van David.  

De Heer helpt mij                    

Ik dank de Heer,                    

ik dank de heilige Heer             

vanuit het diepst van mijn hart.                  

Ik dank hem voor alles wat hij heeft gedaan,            

nooit zal ik dat vergeten.  

De liefde van de Heer is groot                 

De Heer is goed voor mensen zonder macht,                

hij helpt hen als ze onderdrukt worden.              

Aan Mozes vertelde hij zijn plan,               

aan Israël liet hij zijn macht zien.  

De Heer is goed, hij vergeeft ons.                  

Geduldig en vol liefde is hij.                  

Hij blijft niet altijd boos,                

zijn woede gaat voorbij.  

Hij wordt niet boos om iedere fout,                 

hij straft ons niet zo streng als we verdienen.               

Hij doet onze schuld ver weg,                  

zo ver als het westen is van het oosten.            

Want zijn liefde voor ons is groot,                 

zo groot als de hele wereld.  

De Heer houdt van zijn volk,              

zoals een vader van zijn kinderen houdt.           

Want hij weet hoe we gemaakt zijn,                 

hij heeft ons zelf uit aarde gevormd.  

Dank de Heer                   

De Heer in de hemel is koning,                  

hij regeert over alles.                   

Machtige engelen, dank de Heer.              

Jullie die hem dienen en hem gehoorzaam zijn,                         

dank de Heer.                 

Dank de Heer,                  

zon, maan en sterren, die doen wat hij wil.           

Dank hem, heel de wereld!              

Dank hem, in de hemel en op aarde.  

Ik dank de Heer             

vanuit het diepst van mijn hart! 

 



OM TE WETEN   

God als vader en moeder  

God heeft in de Bijbel heel veel namen, en hij wordt op veel verschillende manieren beschreven. 

Eigenlijk kan geen enkel woord en geen enkele beschrijving precies zeggen wie God is. God is altijd 

groter en anders dan elke naam of beschrijving die mensen bedenken. In Psalm 103:13 staat dat God 

van zijn volk houdt. Hij houdt van hen zoals een vader van zijn kinderen houdt. God lijkt op een vader 

omdat God het volk leidt, beschermt en liefheeft. Eigenlijk net zoals een gewone vader voor zijn kind 

zorgt en het opvoedt. Soms wordt God ook vergeleken met een moeder. Bijvoorbeeld in Jesaja 46:3-

4. Daar zegt God tegen het volk van Israël: ‘Vanaf jullie geboorte heb ik als een moeder voor jullie 

gezorgd. En dat zal ik blijven doen, totdat jullie oud en grijs zijn. Ik blijf steeds dezelfde. Wat ik 

gedaan heb, dat zal ik blijven doen. Ik zal jullie steunen en redden.’ 

 

OM OVER TE PRATEN  

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 

Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in de bijbeltekst. Maar over de 

denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!  

4 - 8 jaar  - Van wie houd jij heel veel? Kun je ook uitleggen waarom?    

  - En wie houden er heel veel van jou?       

  - Waarom is het fijn om te weten dat andere mensen van je houden?   

  - In de psalm staat dat God ook van ons houdt. Hoe groot is de liefde van God voor 

  ons? Zo groot als...? Wat vind je daarvan?  

8 - 12 jaar  - Liefde is... Wat kun je allemaal invullen?      

  - En wat zou je hier invullen? Gods liefde is...      

  - In de psalm staat dat God van de mensen houdt, zoals een vader van zijn kinderen 

  houdt. Wat vind je daarvan?        

  - Heb jij weleens iemand iets vergeven? Of heeft iemand anders jou weleens iets 

  vergeven? Kun je een voorbeeld noemen?      

  - Wat vind je ervan om te weten dat God jouw fouten vergeeft en van je houdt? 

 

OM TE DOEN  4 - 6 jaar  De hele wereld!  

Maak een wereldbol met mensen uit allerlei verschillende landen erop. God houdt van de mensen: 

zijn liefde is zo groot als de hele wereld.  

Wat heb je nodig?                 

Per kind: - de werkbladen met de wereldbol en de verschillende mensen            

En verder: - vetkrijt, kleurpotloden of stiften - scharen of prikpennen en priklappen - lijm       

Laat de kinderen de wereldbol en de mensen inkleuren. Daarna knippen of prikken ze de plaatjes van 

de verschillende mensen uit. Maak een knipje in het midden van het vouwrandje van de mensen. 

Vouw het linkerdeel van het vouwrandje naar voren, en het rechterdeel naar achteren. Laat de 

kinderen de mensen op de wereldbol plakken. 

 



 

 

 

 



 



OM TE DOEN  8 - 12 jaar  In alle talen  

God houdt van ons zoals een vader van zijn kinderen houdt. Dat zegt hij tegen alle mensen op deze 

wereld. En iedereen hoort dat in zijn of haar eigen taal. Hoe klinkt ‘Ik hou van jou’ eigenlijk in andere 

talen?  

- De puzzel staat op het werkblad.             

Links staat de zin ‘Ik hou van jou’ in zestien verschillende talen. Maar in welke taal?                

Rechts staan zestien talen.                                  

- De kinderen verbinden elke zin met de juiste taal door een lijn daartussen te trekken.             

- Als je elke zin met de juiste taal verbindt, vormen de letters achter die talen een zin. Je ontdekt dan 

nog iets over Gods liefde! 

Wat heb je nodig? Per kind: - het werkblad  

Oplossing: Als elke zin met de juiste taal verbonden is, vormen de letters achter de talen deze zin: 

Zijn liefde blijft altijd bestaan! Dit vers wordt in Psalm 136 na elke regel herhaald. 

 

 

 



OM TE DOEN  8 - 12 jaar  Gods liefde vergeeft  

We maken fouten. Maar Gods liefde is groot, en hij vergeeft ons. Laat de kinderen met dit proefje 

zien hoe onze fouten verdwijnen door Gods liefde.  

Je hebt nodig: - twee ballonnen met dezelfde vorm en kleur - een watervaste stift - een schaar 

Voorbereiding:  - Schrijf met de stift op één van de twee ballonnen het woord ‘liefde’.   

               - Stop deze ballon in de andere ballon. Blijf draaien aan de ballon tot hij er helemaal 

  goed in zit. De opblaasstukjes moeten goed op elkaar vallen.    

   - Houd bovenaan (dus waar de ballon dicht is) ruimte tussen de buitenste en de 

  binnenste ballon. Knip daar een stukje af van de buitenste ballon. Let op dat je niet in 

  de binnenste ballon knipt.  

Dit laat je zien:  - Blaas de binnenste ballon op. Die komt nu vol lucht, en de buitenste ballon  

  verdwijnt in je hand. De ballon waar het woord ‘liefde’ op staat, komt nu  

  tevoorschijn!  

    

 


