
1
Voorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Psalm 46 | Bij God is het goed

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad

Voorbereiding

Bij God is het goed

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Op deze zondag staat Psalm 46 
centraal: Bij God zijn we veilig. Ook al 
gebeurt er van alles om ons heen, God 
helpt ons. Hij maakt overal een einde 
aan de strijd.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 
we ons op de gedachte dat je bij God 
veilig bent.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 
we ons op God die een einde maakt 
aan de strijd.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Volgens het opschrift (vers 1) is Psalm 46 een 
psalm van de Korachieten. Deze naam staat 
boven een aantal psalmen die bij elkaar  
gezet zijn: Psalm 44-49. Eenzelfde groep  
vind je halverwege het bijbelboek Psalmen: 
Psalm 84-88.
De Korachieten waren nakomelingen van 
Korach, uit de stam van Levi (zie bijvoorbeeld 
Exodus 6:24). De Korachieten waren musici  
in de heilige tent en later in de tempel  
(1 Kronieken 6:18) en ze waren poortwachters  
in Jeruzalem (1 Kronieken 26:1). 

In Psalm 46 speelt Sion (= Jeruzalem), de stad 
van God, een rol. Net als in bijvoorbeeld Psalm 
48, Psalm 87 en Psalm 122. In al deze psalmen 
beschrijft de dichter Sion als zijn schuilplaats 
en ‘burcht’. Psalm 46 heeft Luther dan ook 
geïnspireerd tot het lied Ein’ feste Burg ist  
unser Gott (‘Een vaste burcht is onze God’). 

Psalm 46 heeft een aantal 
motieven die ook op andere 
plaatsen in de Bijbel voorkomen. 
Bijvoorbeeld Gods stem die 
mensen bang maakt (vers 7) en die grote  
macht heeft. Dat kun je ook lezen in Job 37:5,  
of Psalm 29: ‘De stem van de Heer klinkt over 
het water, over de grote, geweldige zeeën.  
De machtige God laat de donder horen.  
Krachtig en machtig klinkt de stem van de Heer’ 
(Psalm 29:3-4). 

Ook het motief dat God een einde maakt aan 
de strijd komt op andere plaatsen in de Bijbel 
voor. Een bekend voorbeeld is te 
vinden in Jesaja 2:4 en Micha 4:3. 
Ook daar worden zwaarden 
in het vuur gegooid om er 
landbouwgereedschap van 
te maken. 

Tips
- Heb je kinderen in de 

groep die gevlucht zijn vanuit oorlogssituaties? Dan kun je hier aandacht aan besteden, bijvoorbeeld bij de gespreksvragen.
- Bezoek een keer met elkaar een oorlogsmonument in jullie woonplaats. Praat dan door over wat oorlog voor mensen 

kan betekenen.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Psalm 46 bestaat uit drie strofen die gaan over de 
veiligheid van het volk van God in drie verschillende 
omstandigheden: bij natuurrampen (vers 2-4), bij 
vijandige aanvallen tegen de stad van God (vers 5-7) en 
bij oorlogen in de wereld (vers 9-11). De strofen 2 en 3 
eindigen met hetzelfde refrein (vers 8 en 12). De psalm 
laat zien dat God heerser is over zowel de natuur als de 
geschiedenis.

Volgens het opschrift moet de psalm gezongen worden 
op de melodie van ‘De jonge meisjes’. Maar hoe deze 
melodie geklonken heeft, weten we niet.

In de eerste strofe wordt er gesproken over het bulderen 
van de zeeën en het beven van de bergen. In de tijd van 
het Oude Testament dachten de mensen dat de aarde op 
grote pilaren rustte. In andere psalmen is te lezen dat als 
God boos is, deze pilaren zichtbaar worden en de aarde 
beeft (Psalm 18:16). In Psalm 46 wordt niet gezegd dat 
God ervoor zorgt dat de aarde beeft. Integendeel: we zijn 
juist veilig bij hem als al deze dingen gebeuren.

In de tweede strofe wordt gesproken over 
een rivier die stroomt door de stad van 
God (vers 5). In tegenstelling tot de zee 
was een rivier een positief beeld: een rivier 
zorgde voor vruchtbaarheid en kon ook een 
natuurlijke bescherming vormen. En midden in die stad 
staat de tempel van God: daar woont God. Daardoor is de 
stad dus veilig, en blijft ze stevig staan.

In het laatste deel verbreedt het perspectief: God brengt 
niet alleen rust voor zijn eigen stad, maar voor de hele 
wereld. Waar er eerst over natuurgeweld en vijanden 
gesproken wordt, maakt God aan dat geweld nu een 
einde.

De God van Jakob, genoemd in het refrein (vers 8 en 12), 
is een naam die vaker gebruikt wordt voor God, vooral 
in de psalmen. De dichter roept hiermee de vroege 
geschiedenis van het volk van Israël in herinnering. 
Dezelfde God die eeuwen geleden voor Abraham, Isaak 
en Jakob gezorgd heeft, beschermt zijn nakomelingen nu 
nog steeds.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Psalm 46:2.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Psalm 46:10.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-6 jaar 
Om te doen: Veilig bij God
Per kind:
-  de werkbladen
-  kleurpotloden

En verder:
-  lijm
-   scharen of eventueel prikpennen en 

prikkussens

6-8 jaar 
Om te doen: Veilig bij God
-  een A4-papier met daarop ‘God’
-  plakband
-  een touw of lint

4-8 jaar 
Om te doen: Veilig in de storm
-  een lege jampot met een deksel
-  water
-  afwasmiddel 
-  een theelepeltje

8-12 jaar 
Om te beginnen
Per kind:
-  een opgeblazen ballon aan een touwtje 

Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen: Waar ben jij 
in beeld?
Per twee kinderen:
- een vel A3-papier

En verder:
-   wasco, verf of dikke viltstiften

Om te doen: Van oorlog naar vrede
Per kind:
- het werkblad
- een pen

Om te doen: Einde aan de strijd
-  een veiligheidsbril
-  een papieren zakdoekje
-  drie eetlepels zuiveringszout of baking 

soda
-  een glas
-  150 ml witte azijn
-  een plastic zakje
-  een schaar
-  50 ml warm water
-  een plek die heel vies mag worden  

(of buiten!)

Bij God zijn wij veilig.

PSALM 46:2

86

debijbel.nl/bijbelbasics

Overal maakt God een eind aan de strijd.

PSALM 46:10

86

debijbel.nl/bijbelbasics
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Beginrijm
De Hebreeuwse psalmen rijmen bijna nooit aan het einde van een 
zin. Maar er is wel een ander soort rijm dat je vaak in de psalmen 
ziet: klankrijm. In het Hebreeuws worden er dan bepaalde klanken of 
beginletters herhaald. Als er klinkers herhaald worden, noem je dat 
assonantie (bijvoorbeeld de goede boer). Als beginletters herhaald 
worden, noem je dat alliteratie (bijvoorbeeld golvend graan). 

Aan de slag:
-  Vertel de kinderen: Vandaag gaat het over een psalm. Psalmen zijn  

een soort gedichten. Ze zijn geschreven in de Hebreeuwse taal. Maar 
ze rijmen bijna nooit aan het einde van een zin, zoals je misschien  
kent van Nederlandse gedichten. Ze rijmen soms wel aan het begin  
van woorden. 

-  Vraag de kinderen een bijvoeglijk naamwoord te bedenken bij hun 
naam, met dezelfde beginletter als hun naam. Het is leuk als de letter 
ook iets over henzelf zegt. Je kunt denken aan:  
Stoere Sofie, Eerlijke Elise, Dappere David…

-  Vertel de kinderen: In de psalm van vandaag,  
Psalm 46, staat het beginrijm op sommige plaatsen 
ook in de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal:

      Laat de zeeën maar bulderen,
     laat de bergen maar beven,
      wij zijn niet bang.
-  Horen de kinderen het beginrijm?

In de kerkdienst

Tip 
Heb je veel tijd? 

Vraag dan eerst of de 
kinderen ook rijmpjes 

of gedichten 
kennen.

In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Veilig in het weer
In de psalm horen de kinderen dat ze altijd 
veilig zijn bij God. Hoe het weer ook is, en 
wat er ook gebeurt in de natuur. 

Aan de slag:
-  Spreek met de kinderen bewegingen af 

bij verschillende weertypen:
  -  zon: op je rug liggen
  -  regen: met je handen een dak boven je 

hoofd maken terwijl je blijft lopen 
  -  storm: schuin staan
  -  onweer: stampen op de grond
  -  orkaan: omvallen
  -  sneeuw: staan als een sneeuwpop
  -  hagel: bibberen van de kou
-  De kinderen lopen door de ruimte.
-  Noem een weertype. De kinderen doen 

de beweging die hierbij 
hoort, totdat ze een 
volgend weertype 
horen. 

8-12 jaar 
Een eind aan de strijd
God maakt een eind aan de strijd. 
De kinderen spelen een wedstrijd met 
ballonnen. De strijd is afgelopen als alle 
ballonnen kapot zijn. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
-   een opgeblazen ballon aan een touwtje

Aan de slag:
-  Alle kinderen doen het touwtje om hun 

enkel.
-  Op een teken proberen de kinderen 

elkaars ballon kapot te trappen, maar  
die van henzelf heel te 
houden. 

-  Als de ballon van 
een kind kapot is, 
is het af. 

Tip 
Zijn er alleen 

kleuters? Beperk het 
aantal weertypen 

dan tot drie of 
vier. 

Tip 
Sommige kinderen 

vinden knallende 

ballonnen eng. Verzin dan 

een variant, bijvoorbeeld 

het afpakken van een 

lint of wasknijper.
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,
Bij u zijn we altijd veilig.
U zorgt voor ons,
ook als we bang zijn, of verdrietig.
U bent er voor ons en voor alle mensen.
U gaat met mensen mee.
U laat ons dromen van een wereld
waar geen gevaar meer is, en geen oorlog.
Wilt u voor alle mensen op deze wereld zorgen?
Laat ze weten dat u er altijd voor hen wilt zijn.
Amen.

Tip
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Psalm 46
Lees dit lied voor, waarbij je let op het ritme. Het is 
een eenvoudige versie van Psalm 46. Bekijk tijdens 
of na het lezen met elkaar de plaat bij dit verhaal. 
Vraag de kinderen om goed te kijken en te vertellen 
wat ze zien. Zien ze de handen in het water?

Bij God ben ik veilig
Bij God voel ik me veilig,
al mijn hele leven lang. 
Al bliksemt en al dondert het,
met God ben ik niet bang.  

Al vaar ik op een bootje 
in een zware storm op zee,
ik weet: ik hoef niet bang te zijn,
want God gaat met me mee. 

God maakt een eind aan oorlog,
hij breekt alle wapens stuk.
Hij is een goede koning,
hij brengt vrede en geluk. 

Bij God voel ik me veilig,
al mijn hele leven lang.
Hij zorgt voor mij, hij zorgt voor ons,
met God zijn we niet bang.

Tip 
Zoek op Youtube 

weergeluiden op die 
je laat horen tijdens 

het lezen van 
deze Psalm.
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8-12 jaar 
Psalm 46
Een  lied  van de Korachieten. Voor de 
zangleider. Op de wijs van het  lied   
‘De jonge meisjes’.

God helpt altijd
Bij God zijn wij veilig.
Hij helpt ons als we in nood zijn.
We hoeven niet bang te zijn,
ook al beeft de aarde,
ook al vallen de bergen in zee.
Laat de zeeën maar bulderen,
laat de bergen maar beven,
wij zijn niet bang.

Er stroomt een rivier door de stad van God.
Daarom is er vreugde in de  heilige  tempel,
in het  huis  van de allerhoogste God.
God zelf woont daar.
Hij helpt de stad, elke dag opnieuw.
Met zijn hulp blijft de stad stevig staan.
Als God zijn stem laat horen,

worden alle volken doodsbang.
Koninkrijken verdwijnen,
en de hele aarde beeft.

De machtige Heer helpt ons,
de God van  Jakob  beschermt ons.

De Heer maakt een eind aan de strijd
Kom en zie wat de Heer heeft gedaan.
Wat hij doet, verbaast iedereen.
Overal maakt hij een eind aan de strijd.
Alle wapens maakt hij kapot.
Hij breekt ze in stukken,
en gooit ze in het vuur.
Stop met de strijd,
en weet dat de Heer God is.
Hij heerst over alle volken,
hij heerst overal op aarde.

De machtige Heer helpt ons,
de God van Jakob beschermt ons.

10. OM TE WETEN

Rijm
Psalmen zijn een soort gedichten. Maar ze rijmen bijna nooit aan het 
einde van een zin, zoals je misschien kent van Nederlandse gedichten. 
Maar er is wel een soort rijm dat je vaak in de psalmen ziet: in het 
Hebreeuws worden er dan bepaalde klanken of letters herhaald. Als 
er klanken herhaald worden, noem je dat assonantie. Bijvoorbeeld de 
goede boer. Als beginletters herhaald worden, noem je dat alliteratie. 
Meestal is het heel moeilijk om dat ook in het Nederlands te doen. Maar 
in deze psalm zie je het wel op een paar plekken. Kijk maar:
   Laat de zeeën maar bulderen,
   laat de bergen maar beven,
   wij zijn niet bang.

God van Jakob
In deze psalm vind je een soort refrein:
   ‘De machtige Heer helpt ons,
   de God van Jakob beschermt ons.’
De ‘God van Jakob’ is een naam die vaker gebruikt wordt voor God. 
Misschien ken je ook wel de naam ‘de God van Abraham, Isaak en 
Jakob’. Dit zijn de drie stamvaders van het hele volk van Israël. De dichter 
wil dus zeggen dat dezelfde God die eeuwen geleden voor Abraham, 
Isaak en Jakob zorgde, er ook nu voor zorgt dat de mensen veilig zijn. 
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11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan 
verschillende soorten vragen: 
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op 
de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in 
het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met 
elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen 
foute antwoorden!

4-8 jaar 
-  Waar ben jij bang voor? 
-  Wat doe je als je bang bent?
-  Heb je weleens gemerkt dat God je hielp toen  

je bang was? Ben je met God minder bang? 

6-8 jaar 
- Wat betekent: je veilig voelen? 
-  Wat zou dat betekenen: bij God ben je veilig?

8-12 jaar 
-  Hoe komt het dat er strijd en oorlog is op onze 

wereld? Ken je landen waar oorlog is?
-  Waarom is het moeilijk om oorlog te stoppen? 
-  God maakt een einde aan de strijd. Zou jij hem 

daarbij willen helpen? Op welke manier? 

12. OM TE DOEN

4-6 jaar 
Veilig bij God
Hoe je je ook voelt, of je bang bent, verdrietig of blij:  
bij God ben je veilig. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
-   de werkbladen
-   kleurpotloden

En verder:
-   lijm
-   scharen of eventueel prikpennen en prikkussens

Aan de slag:
-  Laat de kinderen de drie smileys uitknippen, of uitprikken  

met een prikpen. Weten ze wat de gezichtjes betekenen? 
Wanneer voelen ze zich zo, kunnen ze een voorbeeld 
bedenken?

-  De smileys kunnen ze op of bij de handen plakken. Hoe ze 
zich ook voelen, bij God zijn ze veilig. 

-  De kinderen kunnen de handen daarna nog verder vullen 
met tekeningen van zichzelf, of met dingen die zij vinden 
passen bij de woorden bang, blij en verdrietig. 
TIP: Denk aan een knuffel, een cadeautje of een zakdoek.

Tip
Heb je veel tijd? Laat de kinderen van een kartonnen drinkpakje of luciferdoosje een bootje knutselen dat ze ook op de handen kunnen 

plakken.
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6-8 jaar 
Veilig bij God
Bij God ben je altijd veilig. 

Wat heb je nodig?
-  een A4-papier met daarop ‘God’
-  plakband
-  een touw of lint

Aan de slag:
-  Plak het papier aan de muur in een hoek van 

de ruimte.
-  Leg een touw op de grond zodat je de hoek 

markeert. 
-  Wijs een tikker aan en iemand die geluiden 

maakt. 
-  De kinderen lopen door de ruimte.
-  Het kind dat de geluiden maakt, kiest een 

‘noodgeluid’: het maakt het geluid van een 
storm, het roept ‘help, help’, of het maakt het 
geluid van de donder.

-  Zodra een geluid wordt gemaakt, probeert de 
tikker zoveel mogelijk kinderen te tikken.

-  De kinderen proberen zo snel mogelijk achter 
het touw te gaan staan. Hier zijn ze veilig. 

4-8 jaar 
Veilig in de storm
Hoe het ook stormt, bij God ben je veilig. In dit proefje 
laten de kinderen het hard stormen.

Wat heb je nodig?
-   een lege jampot met een deksel
-   water
-   afwasmiddel 
-   een theelepeltje

Aan de slag:
-  Vul de jampot voor meer dan de helft met water.
-  Doe een theelepel afwasmiddel in de pot.
-  Draai het deksel op de pot.
-  Wat gebeurt er als één van de kinderen de pot schudt?

-  Wacht even tot alles weer rustig is. Zet de pot op de tafel, 
en maak nu een draaiende beweging met de pot over de 
tafel. 

-  Laat de kinderen goed naar de jampot kijken. Zien ze de 
storm al komen?

8-12 jaar 
Waar ben jij in beeld?
Psalm 46 geeft veel concrete beelden. 
De kinderen gebruiken bij deze opdracht 
hun eigen verbeelding met verschillende 
tekeningen.

Wat heb je nodig?
Per twee kinderen:
-  een vel A3-papier

En verder:
-  wasco, verf of dikke viltstiften

Aan de slag:
-  Maak vijf groepen van twee kinderen of een 

veelvoud hiervan. 
-  Geef ieder tweetal een vel papier en een deel 

van de psalm (vers 1-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12).
-  De kinderen maken een tekening bij de 

teksten. Laat ze ook zichzelf 
een plek geven op de 
tekening. Waar zijn ze 
bijvoorbeeld zelf als 
het stormt?

Tips
- De kinderen kunnen 

de opdracht  
ook individueel doen  

op A4-papier. 
- Hang alle tekeningen 

op in de volgorde 
van de psalm. 
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8-12 jaar 
Van oorlog naar vrede
In Psalm 46 staat dat God overal een einde aan de 
strijd maakt. Ook de profeet Micha kondigt het einde van oorlog 
aan. Na het maken van de puzzel lezen de kinderen wat Micha 
hierover zegt. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  het werkblad
-  een pen

Aan de slag:
-  De kinderen maken het werkblad. 
-  Wat zegt de profeet Micha? 
-  Praat eventueel nog kort door over de profetie van Micha. 

Oplossing:
 Er komt een dag waarop alles anders wordt.
Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen  
niet meer weten wat oorlog is. (Uit Micha 4:1-3)

8-12 jaar 
Einde aan de strijd
Overal maakt God een einde aan de strijd, 
staat in Psalm 46. Alle wapens maakt hij 
kapot. Hij breekt ze in stukken, en gooit ze in 
het vuur. Laat de kinderen een eigen mini-bom 
maken en die ook vernietigen!

Wat heb je nodig?
-   een veiligheidsbril
-   een papieren zakdoekje
-   drie eetlepels zuiveringszout of baking 

soda
-   een glas
-   150 ml witte azijn
-   een plastic zakje
-   een schaar
-   50 ml warm water
-   een plek die heel vies mag worden  

(of buiten!)

Aan de slag:
-  Vouw het zakdoekje uit. Je zakdoek bestaat 

uit zestien vierkanten.
-  Knip een rij van links naar rechts af en knip 

een rij van boven naar beneden af. Zo houd 
je een zakdoek van negen vierkanten over.

-  Schep drie eetlepels baking soda op het 
midden van de zakdoek. Vouw de zakdoek 
dicht zodat de soda er niet uit valt. 

-  Giet de witte azijn in het plastic zakje en 
voeg hier het warme water aan toe.

-  Stop nu de dichte zakdoek met soda in 
het plastic zakje. Knoop je 
plastic zakje heel snel 
dicht en leg het op 
de grond buiten 
neer. Ga op veilige 
afstand staan en 
kijk wat er gebeurt. 

Tip
Vraag iemand van de 

leiding om het zakje snel 
dicht te knopen. Als je niet 
snel genoeg bent, werkt 

het proefje niet 
goed.

m
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niet

ze

zul-

-len

Wat heb je nodig?
* een papieren zakdoekje  * 3 eetlepels zuiveringszout of baking soda  * een glas

* 150 ml witte azijn  * een plastic zakje  * een schaar  * 50 ml warm water
* een plek die heel vies mag worden (Of doe het buiten!) * een veiligheidsbril

Vouw het zakdoekje uit.
Je zakdoek bestaat uit

zestien vierkanten.

1
Knip een rij van links naar rechts af

en knip een rij van boven naar
beneden af. Zo houd je een zakdoek

van negen vierkanten over.

2
Schep drie eetlepels baking soda

op het midden van de zakdoek.
Vouw de zakdoek dicht zodat

de soda er niet uit valt.

3
Giet de witte azijn in het

plastic zakje en voeg hier
het warme water aan toe.

4
Stop nu de dichte

zakdoek met soda in het
plastic zakje.

Knoop je plastic zakje heel snel
dicht en leg het op de grond

buiten neer. Ga op veilige afstand
staan en kijk wat er gebeurt.

5
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Tip
In de Samenlees

bijbel op bladzijde 

975-976 vind 

je nog meer 

ideeën.
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Bij God is het goed

13. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle 
mensen. Dat is een wens die vaak aan 
het einde van de kerkdienst wordt 
uitgesproken. En die zegenwens 
zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Hélène Jorna

Tekening handen werkblad 4-6 jaar: NBG/Bart den Heeten

Doolhof werkblad 8-12 jaar: NBG/Bart den Heeten

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring  

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk  
een zin uitspreken,  

of spreek alles 
samen uit.
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Overal maakt God een eind aan de strijd.
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Wat heb je nodig?
* een papieren zakdoekje  * 3 eetlepels zuiveringszout of baking soda  * een glas

* 150 ml witte azijn  * een plastic zakje  * een schaar  * 50 ml warm water
* een plek die heel vies mag worden (Of doe het buiten!) * een veiligheidsbril

Vouw het zakdoekje uit.
Je zakdoek bestaat uit

zestien vierkanten.

1
Knip een rij van links naar rechts af

en knip een rij van boven naar
beneden af. Zo houd je een zakdoek

van negen vierkanten over.

2
Schep drie eetlepels baking soda

op het midden van de zakdoek.
Vouw de zakdoek dicht zodat

de soda er niet uit valt.

3
Giet de witte azijn in het

plastic zakje en voeg hier
het warme water aan toe.

4
Stop nu de dichte

zakdoek met soda in het
plastic zakje.

Knoop je plastic zakje heel snel
dicht en leg het op de grond

buiten neer. Ga op veilige afstand
staan en kijk wat er gebeurt.

5

EINDE AAN DE STRIJD

Overal maakt God een einde 
aan de strijd, staat in Psalm 46. 
Alle wapens maakt hij kapot. 
Hij breekt ze in stukken, en 
gooit ze in het vuur. Maak je 
eigen mini-bom en vernietig 
die ook!

RIJM

Psalmen zijn een soort gedichten. Maar ze rijmen bijna 
nooit aan het einde van een zin, zoals je misschien 
kent van Nederlandse gedichten. 
Maar er is wel een soort rijm dat je vaak in de psalmen 
ziet: in het Hebreeuws worden er dan bepaalde 
klanken of letters herhaald. Als er klanken herhaald 
worden, noem je dat assonantie. Bijvoorbeeld de 
goede boer. Als beginletters herhaald worden, noem je 
dat alliteratie. Meestal is het heel moeilijk om dat ook in 
het Nederlands te doen. Maar in deze psalm zie je het 
wel op een paar plekken. Kijk maar:
   Laat de zeeën maar bulderen,
   laat de bergen maar beven,
   wij zijn niet bang.

GOD VAN JAKOB

In deze psalm vind je een soort refrein:
   ‘De machtige Heer helpt ons,
   de God van Jakob beschermt ons.’
De ‘God van Jakob’ is een naam die vaker gebruikt 
wordt voor God. Misschien ken je ook wel de naam 
‘de God van Abraham, Isaak en Jakob’. Dit zijn de 
drie stamvaders van het hele volk van Israël. De 
dichter wil dus zeggen dat dezelfde God die eeuwen 
geleden voor Abraham, Isaak en Jakob zorgde, er 
ook nu voor zorgt dat de mensen veilig zijn. 

Tip
Knoop het zakje 

heel snel dicht! Als je 
niet snel genoeg bent, 

werkt het proefje 
niet goed. 

Overal maakt God een 
eind aan de strijd.

Psalm 46:10
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VAN OORLOG NAAR VREDE

In Psalm 46 staat dat God overal een 
einde aan de strijd maakt. Ook de 
profeet Micha kondigt het einde van oorlog aan. 
Ontdek met deze puzzel wat Micha hierover zegt! 

Zoek je weg door het doolhof, en ‘loop’ van de 
zwaarden en speren naar het tuingereedschap. 
Onderweg kom je lettergrepen tegen. Schrijf deze 
achter elkaar op en je leest wat de profeet Micha zegt.

WAAR BEN JIJ IN BEELD?

Psalm 46 geeft veel duidelijke beelden.  
Teken een deel van de psalm!

Wat heb je nodig?
-  een vel papier
-  wasco, verf of dikke viltstiften

Aan de slag:
-  Lees een stukje van de psalm: vers 1-4, 5-6, 7-8, 9-10 of 11-12.
-  Maak hier een tekening van. Teken ook jezelf op de 

tekening. Waar zou jij in dit stukje van de psalm zijn? 
-  Als je alle delen tekent, kun je ze daarna op volgorde van de 

psalm leggen of hangen.

Er komt een dag waarop alles anders wordt.

Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden,

OPLOSSING:


