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1.  INLEIDING BIJ BIJBEL BASICS @HOME

Omdat de kerkdiensten tijdens deze coronacrisis 

niet doorgaan, kun je thuis met Bijbel Basics aan 

de slag. We hopen dat je thuis samen een goede 

kinder- of gezinsdienst mag hebben.

Het materiaal bij deze zondag bestaat uit drie 

onderdelen:

-   leeswijzer

-   de bouwstenen van de zondag

-   werkbladen

In deze ‘leeswijzer’ vind je een korte uitleg bij het 

gebruik van Bijbel Basics @home. En je vindt een 

lijst met benodigdheden voor de verwerkingen.

Daarnaast kun je achtergrondinformatie lezen bij 

de bijbeltekst, en vind je het tekstgedeelte waar 

de focus op ligt voor de kinderen (6. Uit de Bijbel). 

Deze inhoudelijke inleiding kun je lezen als je het 

leuk vindt, maar als je weinig tijd hebt, kun je ook 

gewoon aan de slag gaan met de verwerkingen.

Deze leeswijzer is apart te downloaden. 

De onderdelen ‘de bouwstenen van de zondag’ en 

de ‘werkbladen’ vind je samen in één bestand. 

‘De bouwstenen van de zondag’ bevat opdrachten 

en spellen, een gebed, het bijbelverhaal, weetjes, 

gespreksvragen, en liedsuggesties. Je hoeft niet alle

onderdelen te doen, je kunt ook één of een aantal 

onderdelen kiezen. 

Bij de onderdelen wordt rekening gehouden 

met verschillende leeftijden. De onderdelen zijn 

meestal bedoeld voor kinderen van 4-8 jaar of voor 

kinderen van 8-12 jaar. Bij elk onderdeel vind je een 

leeftijdsaanduiding. 

Alle opdrachten zijn (soms met kleine aanpassingen) 

geschikt voor de thuissituatie met één of meerdere 

kinderen. Je mag zelf natuurlijk ook meedoen.

De bijbehorende ‘werkbladen’ vind je achteraan in 

het document. Die kun je printen en gebruiken bij 

de opdrachten.



2
Voorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Psalm 23 | De Heer is mijn herder

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad

Leeswijzer

De Heer is mijn herder

2.  WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar 

Om te beginnen

Per kind: 

- een groot vel papier

- een potlood

En verder:

-  het lied De Heer is mijn herder 
op een geluiddrager

Om te doen: Een herdersstaf

Per kind:

-  een dunne boomtak  

(op wandelstokhoogte)

- het werkblad

En verder:

-  wol of katoen in allerlei kleuren

-  repen stof of lintjes

-  scharen

-  potloden en stiften

-  lijm

-  een perforator

Om te doen: Mobile van Psalm 23

Per kind:

-  het werkblad met de herder en 

de handlettering

-  het werkblad met schaapjes en 

beelden uit de psalm

En verder:

-  viltstiften en kleurpotloden

-  scharen 

-  lijm

-  zes draadjes wol of touw

-  een perforator

Om te doen: Wandelen met de 

herder

-  en groot kleed

-  een tafel (met eventueel een 

groot verduisterend kleed erover)

-  bekertjes water of ranja

-  eventueel wat lekkers

-  een zware (voet- of basket)bal en 

een lichte bal of ballon

-  een groot hart van papier geknipt 

in vier of vijf stukken

8-12 jaar 
Om te beginnen

-  zeven werkbladen met de 

schapen 

Bijbeltekst

- een bijbel 

Om te doen: God is bij ons

Per kind:

-  het werkblad met de herdersstaf

En verder:

-  wasco

-  waterverf

-  penselen

Om te doen: 3 van 23

Per kind:

-  een papier

-  een pen

En verder:

-  Drie liederen over Psalm 23 om 

te laten horen. Voorbeelden zijn: 

Mijn herder (Sela); God is mijn 
herder, die mij leidt (Opwekking 

790); Als een herder is de Heer 
(Samenleesbijbel); De Heer is 
mijn herder (Psalmen voor nu); De 
Heer is mijn herder (Gezang 14); 

enzovoort.

Om te doen: Houvast

-  een stukje staalwol 

-  een doorzichtig flesje babyolie

-  een magneet

-  een paar huishoudhandschoenen

-  een schaar

-  een wit papier met in het midden 

een vouw
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4.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Psalm 23 is de bekendste psalm uit de Bijbel. Er 

zijn veel liederen geschreven bij Psalm 23. Deze 

psalm is bij veel mensen geliefd, omdat de hele 

psalm een sfeer van troost en geborgenheid 

uitstraalt. Psalm 23 wordt dan ook veel gelezen 

tijdens begrafenissen. Toch is het geen lied dat 

terugkijkt en in de verleden tijd staat, zoals je zou 

verwachten wanneer je terugkijkt op iemands 

leven. De hele psalm staat in de tegenwoordige 

tijd en klinkt als een belofte:  

zo is het en zo zal het zijn. 

God wordt in deze psalm vergeleken met een 

herder. Het is een beeld van God dat we vaker 

in de Bijbel tegenkomen. In Ezechiël 34:11-22 

staat dat God als een herder voor zijn schapen 

zal zorgen. Ook in andere psalmen wordt God als 

een herder beschreven, zoals in Psalm 78:52-53, 

Psalm 79:13, Psalm 80:2 en Psalm 95:7. 

Veel bekende mensen uit de Bijbel waren 

herder: Abraham, Isaak, Jakob, Mozes, en 

ook koning David – zijn naam staat boven 

deze psalm. God kiest David uit als koning,  

terwijl hij herder is. Zelfs op het moment dat 

Samuel David wil zalven tot koning, past  

David op de schapen en geiten van zijn vader  

(1 Samuel 16:8-13, zie ook Bijbel Basics zondag 134). 

In Johannes 10:11-16 noemt Jezus zichzelf de 

goede herder. ‘Zoals een herder voor zijn 

schapen zorgt, zo zorg ik voor de mensen die 

bij mij horen,’ zegt Jezus (Johannes 10:14-15). En 

in Lucas 15:1-10 staat het bekende verhaal over 

het verloren schaap. De herder laat 99 schapen 

achter in het veld om dat ene schaap te zoeken 

totdat hij het vindt. 

Psalm 23 is de tegenhanger van Psalm 22. In 

Psalm 22:2 zegt de dichter: ‘Mijn God, mijn God, 

waarom hebt u mij alleen gelaten?’ Terwijl het in 

Psalm 23 juist om de nabijheid van God gaat, in 

alle omstandigheden. 

3. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Op deze zondag staat Psalm 23 

centraal: een lied waarin God wordt 

beschreven als een herder. 

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 

we ons op God die als een herder voor 

ons zorgt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 

we ons op God die ook op moeilijke 

momenten bij ons is.
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5.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Boven de psalm staat: Een lied van David (Psalm 23:1). Dit opschrift is 

pas later toegevoegd, dus we weten niet wie deze psalm geschreven 

heeft. Maar deze psalm past wel goed bij David, omdat hij zelf ook 

herder is geweest. 

In Psalm 23 wordt God vergeleken met een herder. De herder zorgt voor 

zijn schapen en geeft ze alles wat ze nodig hebben. Hij brengt zijn schapen 

niet naar dorre plekken waar alleen hier en daar wat te grazen is. Hij brengt 

zijn schapen naar groen gras en fris water. De schapen krijgen dus een 

overvloed aan eten en drinken. De herder beschermt zijn schapen, daarom 

hoeven ze niet bang te zijn als er gevaar is of als het donker is. 

De psalm begint met het spreken óver God: De Heer zorgt voor mij. Maar 

op het moment dat het moeilijk is – ‘ook al is het donker om mij heen’ –, 

begint de dichter tót God te spreken: U bent bij mij, Heer. Het lied wordt 

een gebed. Precies in het midden van de psalm staat deze zin: ‘Want u 

bent bij mij, Heer’ (Psalm 23:4). Dit is de kern van de psalm. De dichter 

beschrijft God niet in grote en algemene termen, maar hij beschrijft God 

juist in de persoonlijke relatie: De Heer zorgt voor mij, U bent bij mij, U 

nodigt mij uit, enz.

In vers 5 verschuift het beeld van de schapen in de wei naar de tempel.  

Zo komen de beelden nog dichterbij. Zoals een herder zorgt voor schapen, 

zo zorgt God voor mensen. ‘U nodigt mij uit in uw tempel,’ de dichter 

mag dicht bij God komen. God zorgt goed voor mensen, hij geeft meer 

dan genoeg eten. En God geeft geluk en liefde: dat waar een mens naar 

verlangt.

6. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Psalm 23:1.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen staat op het werkblad 

de tekst van Psalm 23:4.


