Les 1 – Psalmen

Lezen uit de bijbel

Psalm1

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de H E E R
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
De H E E R beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.
Verklaring:
In de oorspronkelijke taal rijmden de psalmen niet, dat was niet gebruikelijk. In de kerken zingt men
over het algemeen berijmde psalmen. In evangelische gemeentes zingt men gedeeltes uit de psalmen
op een moderne manier.
Ze zijn niet allemaal door David geschreven. Men neemt aan dat deze psalm van Salomo is.
In de psalmen heb je ook parallelismen, dat wil zeggen dat twee regels met elkaar overeenkomen.
Soms zeggen ze hetzelfde, soms beweren ze juist het tegenovergestelde. Je moet er eens op letten.
Kijk bijv. eens naar regel 2 en 3 en de laatste twee regels.
wettelozen!
Dat zijn mensen die doen wat God verboden heeft.

Kringgesprek
Hoe vind je dit gedichtje:
‘Ik zit me hier voor ’t raam verschrikkelijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen.’
Houd je van gedichtjes? Heb je wel eens een gedicht gemaakt, niet voor school, maar gewoon voor
jezelf?
Wat is het verschil tussen rijmen en dichten?
Vind je het moeilijk om te beschrijven hoe je je voelt?
Als je een gedicht krijgt van een vriend of vriendin vind je dat dan mooier dan een brief? Waarom?
Waarom zou David gedichten hebben gemaakt voor God?
Iedereen ging die liederen meezingen. Hoe kwam dat toch?
Hoe zou het komen dat ze nog steeds gezongen worden?

Vertellen
51 - Het knechtje
'Hofni!'
De oude, dikke priester Eli, die op een stoel bij de deur van de tempel zit, roept zijn zoon.
'Hofni, waar ben je?'
Helemaal vooraan bij de ingang, zitten een paar grote jongens. Ze lachen en maken pret met wat
vreemde meisjes. Het is echt geen leuke pret. Het lachen klinkt eigenlijk vals.
'Hé, Hofni,' zegt één van de meisjes, je vader roept je.'
Hofni neemt een grote slok wijn en pakt een vette kluif van een schotel.
'Nou, èn?.... Laat maar roepen, hoor!' antwoordt hij met volle mond.
Zijn broer Pinehas grijnst en voegt eraan toe: 'Die ouwe vader van ons kan toch geen steek zien. Hij
weet niet dat we hier zitten...'
'Hofni! Pinehas!' roept Eli weer.
Waarom komen ze nou niet? Och, hij moet ze toch eens een standje geven. Die vervelende jongens.
Morgen misschien?
'Samuël!' roept hij dan.
Een kleine jongen in een wit kleed houdt op met vegen. Riep zijn pleegvader Eli hem? Hij zet zijn
bezem tegen de muur en rent naar de oude man toe.
'Hebt u geroepen, vader Eli?'
'Ja, Samuël, de deuren moeten gesloten worden en de olielamp bijgevuld.'
'Ja, vader Eli, ik zal het gelijk doen...'
'En... Samuël, zul je de boekrol netjes in de kast zetten? O ja, je moet de goede olie gebruiken voor de
kandelaar, hoor! Die zit in het kruikje rechts op de plank van de voorraadkamer.'
'Ja vader, Eli.'
'En als je klaar bent, wil je mij dan even naar bed brengen?'
Samuël heeft het erg druk, maar dat is niets erg. Het werk dat hij doet, doet hij immers voor God. O
nee. Hij zou niet willen ruilen met die twee zoons van Eli, die nietsnutten. Ze stelen zelfs nog van de
offers van God. Zij kennen niet het blije gevoel dat je krijgt als je weer een stukje uit het woord van
God uit het hoofd kunt opzeggen.
Of als je, zoals hij nu, de prachtige gouden lamp bijvult, zodat het licht helder weerkaatst tegen de
wanden van het Heilige.
Samuël veegt met een zacht doekje een druppel olie weg. Dit is het mooiste moment van de dag.
Eerbiedig knielt hij neer. Het knechtje van Eli, het knechtje van God.
Het is al helemaal donker als Samuël eindelijk op zijn slaapmatje ligt. Buiten is het stil. Duizenden
sterren flonkeren zachtjes aan de hemel. De maan geeft alles een geheimzinnig licht. De nachtwind
doet de gordijnen van de tempel een beetje opwaaien. Heel even kun je een glimpje opvangen van de
lamp in het heilige, de gouden kandelaar met de zeven lichten.
Ineens klinkt het: 'Samuël!'
De kleine priester schiet overeind. Riep iemand hem? Dat is zeker Eli. Hij doet snel zijn sandalen aan,
grist zijn mantel van de spijker en loopt naar de slaapplaats van Eli.
'Hier ben ik, Eli. Hebt u mij geroepen?'
De oude man schrikt wakker.
'Hè? Is er wat, Samuël? Waarom maak je me wakker?'
'U hebt me toch geroepen?'
'Welnee! Je hebt je vergist. Ga maar weer lekker slapen, hoor!'
'Ja, vader Eli. Welterusten!'
'Welterusten, Samuël.'
Rillerig kruipt Samuël weer onder zijn wollen deken. Hij slaapt weer in.
'Samuël!' klinkt het voor de tweede keer.
Nu heeft Eli toch echt geroepen.
Maar, nee hoor!
Als Samuël voor de derde keer komt vragen of Eli hem nodig heeft, slaat de priester verschrikt zijn
hand voor de mond.
'O, wacht eens... Ik geloof dat ik het begrijp. Misschien... misschien roept God je wel. Als je nu weer
die stem hoort, moet je maar zeggen: 'Spreek, Heer, want uw knecht hoort...''

Samuël knikt ernstig. Ja, hij heeft het begrepen. Langzaam, met kloppend hart en een rode kleur loopt
hij weer terug naar zijn slaapplaats. Zou het waar zijn? Zou God willen praten met een jongen zoals
hij? Hij kruipt wel onder de deken maar van slapen komt niets meer.
Ja, daar klinkt het weer heel duidelijk: 'Samuël! Samuël!'
Meteen is hij overeind en stamelt: 'Spreek, want uw knecht hoort!'
En daar, gewoon vlak bij zijn bed, gaat de Here God met Samuël praten alsof Hij zijn vriend is. Hij
maakt hem zijn plannen bekend. Alle slechte dingen van Hofni en Pinehas heeft God gezien en zij
zullen ervoor gestraft worden. Moet hij, Samuël, deze moeilijke boodschap morgen aan Eli brengen?
Daar ziet hij erg tegenop.
Maar dan weet Samuël diep van binnen: God wil hem gebruiken als zijn eigen knechtje. Is dat niet
fijn?

GEBED
Gebed uit het boek ‘Afrika bidt.’
Het heet: Laat de bazen rechtvaardiger worden
Nu zit ik hier op een
muur te wachten op
werk.
Ik tel de mensen die
hier zitten te wachten
op werk.
Heer, kunt u er niet wat
aan doen dat hier meer
werk is?
En dat de bazen
eerlijker worden?
Een mens die
rondhangt wordt
lui. Je raakt er zo
aan gewend. En ik
vind het zo
beroerd dat ik voor
vrouw en kinderen
weer niets
thuisbreng.

Maar ik wil niet klagen. Ik
weet, wij allen zijn in uw
hand en u laat alles
groeien aan de andere
kant van de straat, zodat
we tenminste geen honger
hoeven te hebben.

U bent een genadige
en goede God. Wat zijn
die goden van hout en
leem naast u?
U bent de grootste en u
doet wat u wilt. En dat
is goed voor ons
allemaal. Amen.

Opdracht

Briefjes sorteren:
Geef de kinderen een stapeltje briefjes en een kopie van onderstaande tabel. Ze moeten de gebedjes
achter het juiste plaatje leggen. (Ze kunnen het ook twee aan twee doen of in twee groepen)
De gebedjes moeten vooraf losgeknipt en door elkaar gegooid worden.

Gebedjes van
een kind

Gebeden van
een mens die
onrecht wordt
aangedaan

Gebeden van
Jezus

Gebeden van
een mens die
problemen heeft

Dankgebeden

Gebedjes:

*Zegen pappa en
mamma, Heer.

*Laat het mooi
weer zijn, Heer
Jezus, als we op
schoolreis gaan.

*Ik ga slapen, ik
ben moe.

* Wie bij u
schuilen redt u
van de
tegenstanders,
Here.

*Vader, laat uw
wil geschieden

*Jezus, genees
mij van deze
vreselijke ziekte

* Heer, ik lig te
piekeren, want al
ons geld is
op. Help ons,
alstublieft.

*Vader, u weet
alle dingen, doe
mij recht!

*U ziet mijn pijn
en verdriet, op u
vertrouw ik

*Laat uw
koninkrijk komen

*Mijn God
waarom hebt u
mij verlaten?

*Verlos mij van
mijn verslaving,
Heer

*Geprezen zij de
Heer, om mijn
trouw

*De Heer wil ik
prijzen, elk uur
van de dag.

*Klap in de
handen, o volken,
juich God toe met
jubelzang.

Ik sluit mijn beide
oogjes toe. Here,
houdt ook deze
nacht over mij
getrouw de wacht.

Tekst
Psalm 143:9

Verlos mij van mijn

bij u zoek ik

(vijanden, bescherming)

, HEER,

.

Activiteit
*Spel 41 Braille
Als je blind bent kun je de psalmen in brailleschrift lezen. De puntjes zijn namelijk te voelen. Je kunt
het met een speld doen en de dikkere met een stopnaald, maar voor het gemak tekenen wij het maar
even.
Schrijf eens op in brailleschrift: Jezus is Heer
Begin met zes punten twee aan twee onder elkaar te zetten voor elke letter, maar fijntjes.
Als je het leuk vindt kun je nog een kleine zin maken. Kunnen de anderen het lezen?

*Commando pinkelen Spel 26

Begin met trommelen met je pinken op tafel. De spelleider moet goed te zien zijn. Hij/zij
kan de volgende commando's geven: commando hol, commando bol, commando plat,
commando vlak en commando pinkelen. Bij commando hol leggen de kinderen de ruggen
van hun handen op de tafel. Bij commando bol andersom. Commando plat leggen de
kinderen de handen plat op tafel. Bij commando vlak leggen de kinderen de zijkant van
de handen op tafel, en bij commando pinkelen trommelen ze met de pinken op tafel. Als
het woord commando er niet voor wordt gezegd, telt het niet mee. De spelers moeten de
commando's snel opvolgen. Wie zich vergist of de handelingen niet snel genoeg uitvoert is
af. De spelleider mag de spelers misleiden. Dit spel heeft alles te maken met gehoorzamen
en snel.

*Puzzel 154 psalm 1

Tekstenpuzzel Psalm 1:1

De Wereldrecordhouder die in God geloofde
Jij hebt misschien nog nooit van hem gehoord, maar in de jaren twintig was Eric Lidell een beroemde
hardloper. Op de universiteit, waar hij voor predikant studeerde kwam Eric er rond voor uit dat hij een
christen was. Toch mochten ze hem allemaal graag. Zodra zijn studie het maar even toeliet, was hij op de
hardloopbaan te vinden. Hij trainde en trainde... Het resultaat was niet mis. Bij verschillende wedstrijden
kwam hij als kampioen uit de bus en werd tenslotte Brits recordhouder op de honderd meter.
Hij, Eric Liddell, de Schot!
Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen, dat alle Schotten beretrots op hem waren toen het bericht kwam, dat
Eric het land mocht vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Parijs. Maar toen kwam de klap voor
zijn fans. Eric weigerde om de honderd meter te lopen. Weet je waarom? Die wedstrijd zou op zondag
gelopen worden. Eric wilde niet werken op de rustdag van God. Iedereen was vreselijk teleurgesteld, dat
snap je. Er was echter nog een klein lichtpuntje. Eric kon nog uitkomen op de 400 meter. Die wedstrijd
was vrijdags. Hiervoor had hij niet getraind. Het zou echt zwaar worden.
Op vrijdag 11 juni 1924 moest hij lopen tegen twee sterke tegenstanders, een Zweed en een Zwitser,
beide wereldrecordhouders op de 400 meter. Wat was hij zenuwachtig. Vlak voor de race gaf iemand
hem een briefje. Weet je wat erop stond?
'Als jij God eert, zal God jou helpen.'
En zo gebeurde ook. In 47.6 sec. liep Eric die 400 meter. Daarmede vestigde hij een nieuw wereldrecord.
Reken maar dat er in Schotland gejuicht werd. Eric Lidell is later zendeling naar China geworden.
www.bijbelclub.info
Plaatje met dank aan www.christart.com
Puzzel m.m.v. DiscoveryEducation.com

*Maak een stripje.
Gelukkig de mens die niet meegaat met hen die kwaad doen.
Die de weg van de zondaars niet betreedt
En die niet zit te midden van spotters.
Maar vreugde vindt in de wet van de Heer.
Schrijf onder de plaatjes wat er wordt gezegd, (je mag ook wolkjes tekenen.) Vakje één: een groepje
lopende kinderen. In het tweede vakje staande in het derde vakje zittende mensen. In het vierde hokje
een jongen die blij is met de bijbel.

Quiz
Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?
Zie de antwoorden onderaan deze pagina

Vragen
1 Wanneer ben
gelukkig?

je

volgens

Psalm

1

Antwoorden
1 De weg van de zondaars

2 Met welke kinderen moet je niet meegaan?

2 Liefde,
blijdschap,
vrede,
goedheid,
zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing.

3 Welke weg moet je niet betreden?

3 De weg van de rechtvaardigen

4 Waar lijkt een goed mens op?

4 De Tien Geboden

5 Wat zijn de vruchten van die boom?

5 De weg van de wettelozen.

6 Waar lijken de goddelozen op?

6 In twee: God liefhebben boven alles en je
naaste als jezelf.

7 Welke weg
beschermt?

wordt

door

de

Heer

7 Op kaf dat wegwaait in de wind.

8 Welke weg loopt uiteindelijk dood?

8 Als je vreugde vindt in de wet van de Heer.

9 Hoe heet Gods wet?

9 Met hen die kwaad doen.

10 In hoeveel geboden vatte Jezus de Tien 10 Op een boom geplant aan waterstromen
Geboden samen? Het hoeveelste gebod
is: Je mag niet stelen?

Antwoorden: 1- 8

2- 9

3-1

4- 10

5-2

6-7

7-3

8- 5

9-4

10- 6

