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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de laatste zondag die 
hoort bij het blok met verhalen over 
Mozes in Egypte. 

Op deze zondag staat Psalm 97 
centraal. In deze psalm komen 
verschillende motieven terug uit de 
verhalen over Mozes en God.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 
we ons op God die koning is, en op de 
mensen die daarom juichen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 
we ons op God die een goede koning 
is, en hoe je dat kunt zien.

2.  CONTEXT VAN  

DE BIJBELTEKST

Psalm 97 behoort tot de 
lofpsalmen. De lofpsalmen zijn één van de 
meest voorkomende soort psalmen. In de 
lofpsalmen wordt God geprezen en gedankt. 
Lofpsalmen konden volgens de opschriften 
begeleid worden met allerlei instrumenten, 
zoals harpen, trommels en fluiten.

Vaak werden ze gezongen door grote 
groepen Israëlieten die begeleid werden 
door een voorzanger of koorleider. Deze 
beroepen werden uitgevoerd door Levieten. 
De psalmen maken daardoor deel uit van 
de cultus in de tempel. Behalve psalmen 
die voor de hele gemeenschap geschreven 
zijn, zijn er ook heel persoonlijke lofpsalmen. 
Die werden vermoedelijk gezongen bij 
bijzondere dankdiensten. Daarvan is  
Psalm 146 een voorbeeld.
In de lofpsalmen wordt uitgelegd waarom God 
geprezen moet worden. Hij wordt geprezen:
• als schepper van hemel en aarde;
• als koning van de wereld;
•  als bevrijder van het volk van Israël uit Egypte.

3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

De bevrijding uit Egypte wordt in Psalm 97 niet concreet 
genoemd. Maar er zijn wel een aantal motieven in deze 
psalm die daarnaar verwijzen. Het gaat bijvoorbeeld om:

- vers 1
Heel de aarde moet juichen voor God als koning. Dat doen de 
Israëlieten ook als God hen bevrijd heeft, met een speciaal lied dat 
Mozes en de Israëlieten zingen: ‘Ik zing voor de Heer! Hij is machtig  
en sterk. Alle paarden en soldaten heeft hij de zee in gejaagd.’

- vers 2-3
Hier wordt God beschreven als een goede koning. Om hem heen is een 
donkere wolk, en vuur gaat voor hem uit. Twee elementen die doen 
denken aan de wolk die voor de Israëlieten uit gaat in de woestijn. En 
het vuur verlicht niet alleen, het verbrandt ook de tegenstanders. Net 
zo laat God de Egyptenaren verdrinken, zodat zijn volk veilig is.

- vers 10
In vers 10 wordt gezegd dat God zijn volk beschermt. En dat is wat God 
doet als hij zijn volk bevrijdt uit Egypte. Hij redt hen uit de macht van 
hun vijanden.

- vers 11
God is heilig, en daarom moeten de mensen voor hem juichen. En dat 
sluit weer aan bij Mozes die in Exodus 3 God voor het eerst ontmoette 
in de brandende doornstruik. Toen moest hij zijn sandalen uitdoen, 
want de grond waarop hij stond, was heilig.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Psalm 97:1.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Psalm 97:2-3

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
-  een munt met koning Willem-

Alexander

4-8 jaar 
Om te beginnen
-  een opgeblazen ballon aan een 

touwtje

Om te doen: Juich voor de koning!
Per kind:
-  een plastic bord
-  vijf belletjes (die kun je bijvoorbeeld 

kopen bij de Action)
-  slierten crêpepapier

En verder:
-  draad, bijvoorbeeld van wol
-  crêpepapier
-  een schaar 
-  een prikpen of een perforator
-  plakband

6-8 jaar 
Om te doen: Psalm 97
- de afbeeldingen van het werkblad

8-12 jaar 
Om te beginnen
Per groepje kinderen:
-  vijf briefjes met 

namen van Europese landen met 
een koning (denk aan Nederland, 
Spanje, Noorwegen, Zweden, 
België, Denemarken of Engeland)

-  vijf briefjes met namen van Europese 
landen met een andere staatsvorm  
(denk aan Duitsland, Frankrijk, 
Portugal, Italië of Griekenland)

Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen: Koningspsalmen
Per kind:
- het werkblad
- een pen
- een bijbel

Om te doen: Gods macht is bijzonder
- een glas
- een lepel
- water
- olijfolie
- zout
- rode inkt

De Heer is koning.  
Juich, aarde, juich!

PSALM 97:1

73
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De Heer is een goede koning.
Een donkere wolk is om hem heen,

en vuur gaat voor hem uit.

PSALM 97:2-3

73
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6.  ZING VOOR DE KONING!

Zing voor de koning!
In de Psalm worden alle mensen 
opgeroepen om te zingen en 
te juichen voor God. Juich 
ook in de kerk met elkaar 
voor God.

Wat heb je nodig?
-  een munt met koning 

Willem-Alexander

Aan de slag:
-  Gooi de munt omhoog en kijk of je 

kop of munt gooit. Is het kop, dan 
moet iedereen in de kerk juichen of 
zingen. Doe dit een aantal keer met 
elkaar.

-  De Psalm gaat over God die koning is. 
Hij is koning van de wereld. Asaf heeft 
hier een heel mooi lied, een psalm, 
over geschreven. Hij roept op om 
te juichen voor God, die een goede 
koning is. De kinderen lezen en horen 
deze psalm in de kinderdienst. En 
misschien gaan ze hem wel zingen!

In de kerkdienst

Tip 
Laat de kinderen 
ook eens met de 

munt gooien.

In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Juich voor de koning!
Als je juicht, doet je hele lichaam mee, en schreeuw je 
het uit! De kinderen gaan springen en juichen.

Wat heb je nodig?
- een opgeblazen ballon aan een touwtje

Aan de slag:
-  Hang de ballon op, net iets te hoog voor de kinderen.
-  De kinderen gaan om de beurt onder de ballon staan 

en een juichsprong maken waarbij ze de ballon 
proberen aan te raken. Ze mogen er bij roepen!

-  Is het een kind gelukt? Dan roepen alle kinderen: ‘Leve 
de koning, hoera, hoera, hoera!’

8-12 jaar 
(G)een koning?
In Europa zijn er landen met een koning of koningin, 
en landen die geen koning(in) hebben. De kinderen 
proberen erachter te komen om welke landen het gaat. 

Wat heb je nodig?
Per groepje kinderen:
-  vijf briefjes met namen van Europese landen met een 

koning (denk aan Nederland, Spanje, Noorwegen, 
Zweden, België, Denemarken of Engeland)

-  vijf briefjes met namen van Europese landen met een 
andere staatsvorm (denk aan Duitsland, Frankrijk, 
Portugal, Italië of Griekenland)

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes.
-  Ieder groepje krijgt de namen van tien Europese 

landen op losse briefjes.
-  Vijf van deze landen hebben een koning of koningin, 

vijf niet.
-  De kinderen kiezen vijf landen uit die wel een koning 

of koningin hebben, en leggen de namen van deze 
landen voor zich op tafel.

-  Welk groepje heeft de meeste juiste landen gekozen?

Variant:
De kinderen leggen de vijf gekozen briefjes voor zich 
neer. Geef aan hoeveel er goed zijn en hoeveel niet, 
maar vertel er niet bij om welke het gaat. De kinderen 
proberen het opnieuw, net zolang tot ze alle vijf landen 
goed hebben. 
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,
u bent koning.
Een goede koning.
U beschermt mensen. 
U bevrijdt mensen.
Dat hebben we gehoord in de verhalen over Mozes.
We willen juichen voor u.
We willen zingen voor u.
Wilt u ook onze koning 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 97

Een nieuw lied
‘Wat fijn dat jullie naar de tempel zijn gekomen,’ zegt 
Asaf tegen de groep mannen, vrouwen en kinderen 
die op het grote plein voor de tempel staan. ‘We gaan 
vandaag een nieuw lied leren. 
Ik zal er eerst wat over vertellen. 
We zijn natuurlijk heel blij dat wij hier in Israël zo’n 
goede koning hebben. Koning Salomo heeft deze 
prachtige tempel laten bouwen. Hij zorgt voor ons.  
En er is al een hele tijd geen oorlog meer geweest. 

Maar jullie weten allemaal dat wij hier in Israël 
eigenlijk een andere koning hebben: dat is God. 

God is onze koning. Hij is niet alleen koning over ons, 
maar over heel de wereld.
En hij is een goede koning. De beste koning die er is. 
Dat merkten onze over-over-over-over-over-over-
grootouders heel lang geleden al. Toen God hen 
bevrijdde uit Egypte. Toen hij hun zelf de weg door  
de woestijn wees, met die wolk. 
De Egyptische soldaten probeerden hen in te halen, 
maar God liet vuur uit de wolk komen, zodat ze niks 
meer konden zien. 
Onze God is zo goed en zo machtig. 
Alle mensen op aarde zullen het zien. 
Op een dag zullen ze buigen voor onze God. 
Wat zullen wij dan blij zijn, mensen! Als iedereen  
ziet hoe goed onze God is. 
Dan gaan we een groot feest vieren! 

De mensen die vroeger leefden, hebben het 
meegemaakt, en wij merken het ook iedere dag:  
onze God beschermt ons tegen de vijanden. Wat  
zijn we blij met onze God!

Daar heb ik een lied over gemaakt. Ik zing het een 
keer voor, en Korach en zijn orkest spelen mee met 
de harpen en de fluiten en de trommels. En daarna 
mogen jullie het meezingen. Luister goed! 



5
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

Psalm 97 | God is koning

God is koning

Ik juich voor God, wat ben ik blij, 
de beste koning, dat is hij. 
Zing met je allermooiste stem:
de hele aarde is van hem. 

De Heer zorgt dat we veilig zijn
hij leidde ons door de woestijn.
Hij was steeds bij ons in die wolk,
beschermde ons. Wij zijn zijn volk. 

De zon en maan, de dag en nacht,
ze zingen van Gods grote macht. 
Juich voor de Heer en wees hem trouw.
Hij maakt je blij, hij houdt van jou.'

8-12 jaar 
Psalm 97
De Heer is koning
De Heer is  koning.
Juich, aarde, juich!
Landen van oost tot west, wees blij!
De Heer is een goede  koning.

Een donkere wolk is om hem heen,
en vuur gaat voor hem uit.
De vlammen verbranden zijn tegenstanders.

Zijn bliksems verlichten de wereld.
De aarde ziet het en beeft.
Als de Heer verschijnt,
verdwijnen de bergen.
Ze smelten weg als sneeuw,
voor de Heer van de hele aarde.

De hemel zegt: ‘God is goed.’
Alle volken zien Gods macht.
Mensen die beelden vereren,
en trots zijn op hun  afgoden,
die mensen zullen zich schamen.
Alle  goden  zullen buigen voor de Heer.

Als de inwoners van Sion dat horen,
is iedereen gelukkig.
Alle mensen in de steden van Juda juichen,
omdat de Heer hen beschermt.
De Heer is de allerhoogste op de hele aarde.
Hij is machtiger dan alle  andere  goden.

Wees blij met de Heer
Alle mensen die de Heer  liefhebben,
moeten het kwaad haten.
De Heer beschermt zijn volk,
hij beschermt de mensen die hem trouw zijn.
Hij redt hen uit de macht van zijn vijanden.
Voor goede en eerlijke mensen wordt het licht,
voor hen komt er vreugde.
Laten ze blij zijn met de Heer.
Laten ze juichen, want hij is  heilig!

Tip 
Dit lied kun je ook 

zingen op de melodie 

van Psalm 134. Je vindt 

een meezingversie op 

debijbel.nl/bijbelbasics.

Tips 
- Maak het lezen van 

deze tekst leuker door de kinderen om en om een regel te laten lezen. Bijvoorbeeld de jongens en de meisjes, of de lange kinderen en de korte kinderen.- Laat de kinderen meelezen. Als jij een fout maakt, mag 
één van hen verder 

lezen.
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10. OM TE WETEN

God is koning
In de psalmen wordt God regelmatig koning 
genoemd. Volgens die psalmen woont God 
in de hemel. Hij overwint al zijn vijanden op 
aarde en in de hemel. En God als koning 
is ook een rechter. Hij zorgt ervoor dat 
mensen eerlijk behandeld worden. Hij zorgt 
voor arme mensen, en voor vrouwen zonder 
man en kinderen zonder vader.

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 
-  Heb jij de koning en koningin weleens gezien? Was dat op televisie, of in het echt? 
-  Waarom zijn ze belangrijk?
-  Weet je ook wat een koning allemaal doet?
-  Lijkt het je leuk om koning(in) te zijn? Waarom wel of niet?
-  Waarom juichen mensen vaak als ze de koning zien?
-  Waarom noemen we God een koning?

8-12 jaar 
-  Wat zou jij het eerst veranderen als jij morgen koning of koningin zou worden?
-  Waaraan kun je zien of iemand een goede koning is?  

Tip: Help kinderen met dingen als: zijn karakter, hoe hij met mensen omgaat,  
hoe vriendelijk hij is. 

-  Wat is het verschil tussen een gewone koning en God als koning?
-  Waarom is God een goede koning? Weet je nog voorbeelden uit de verhalen  

over Mozes waaraan je dat zou kunnen zien?
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12. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Juich voor de koning!
Als het volk veilig door de zee getrokken is, zingen ze: ‘God is 
koning voor altijd’. Mirjam, de zus van Mozes, speelt op haar trommel 
en danst. De kinderen maken een tamboerijn. Daarmee kunnen ze 
de psalm van vandaag, waarin ze horen dat God koning is, zelf met 
muziek begeleiden. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
- een plastic bord
-  vijf belletjes (die kun je bijvoorbeeld 

kopen bij de Action)
- slierten crêpepapier

En verder:
-  draad, bijvoorbeeld van wol
- crêpepapier
- een schaar 
- een prikpen of een perforator
- plakband

Aan de slag:
-  De kinderen maken met de prikpen of de perforator vijf gaatjes in 

de rand van het bord.
-  Ze maken de belletjes met de wol één voor één vast aan het bordje.
-  De kinderen knippen slierten van verschillende kleuren crêpepapier 

en plakken dit met plakband vast aan de achterkant van het bord.

Tips
- Zing de lofpsalm uit het verhaal nog eens voor of zing hem samen, terwijl de kinderen muziek maken met hun tamboerijn.- In plaats van crêpepapier kun je ook cadeaulint gebruiken. - Maak de belletjes van  te voren vast aan  

de wol.

6-8 jaar 
Psalm 97
In het verhaal schrijft Asaf een psalm 
waarin hij juicht voor God die koning 
is. De kinderen luisteren nog een keer 
naar de psalm en letten goed op wat er 
allemaal in de psalm genoemd wordt.

Wat heb je nodig?
- de afbeeldingen van het werkblad

Aan de slag:
-  Knip de afbeeldingen van het 

werkblad uit. Leg ze op verschillende 
plekken in de ruimte neer.

-  Lees of zing de psalm uit het verhaal 
nog een keer voor. 

-  Als je een dikgedrukt woord 
tegenkomt, leg je hier de nadruk op. 
De kinderen mogen nu naar de plek 
in de ruimte lopen waar dit woord te 
zien is.

Variant:
Leg de afbeeldingen in het midden van 
de ruimte neer. De kinderen mogen de 
afbeel dingen pakken als ze het woord 
horen.
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8-12 jaar 
Koningspsalmen
In sommige psalmen in het bijbelboek 
Psalmen staat de koning centraal. Deze 
psalmen worden de koningspsalmen genoemd.  
Psalm 97 is zo’n koningspsalm, maar er zijn er meer.  
De kinderen maken met verschillende van  
deze psalmen een zin uit Psalm 97. In deze  
zin lezen ze waaraan je onder andere kunt  
zien dat God een goede koning is. 

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

Aan de slag:
-  De kinderen zoeken in hun bijbel de psalm en het 

vers op en zoeken het juiste woord in het vers. Dit 
woord noteren ze. 

-  Als ze alle woorden goed opgezocht hebben, lezen 
ze een zin uit Psalm 97 waaraan je kunt zien dat God 
een goede koning is.

Oplossing:
De Heer beschermt de mensen  
die hem trouw zijn.
Psalm 97:10

8-12 jaar 
Gods macht is bijzonder
De mensen moeten juichen voor God. De 
hele aarde doet mee! Dat moet er bijzonder 
uitzien. 
Ook dit proefje zorgt voor een wauw-effect. 

Wat heb je nodig?
- een glas
- een lepel
- water
- olijfolie
- zout
- rode inkt 

Aan de slag:
-  Vul het glas driekwart met water. 
-  Druppel er wat rode inkt bij.
-  Schenk wat olie bij het water, tot een laag 

van ongeveer één centimeter. 
-  Wacht even tot de olie op het water gaat 

liggen. 
-  Voeg voorzichtig een lepel zout toe aan  

het water en de olie. 
-  Wat gebeurt er?

Tip
Laat de kinderen  
in groepjes van 
twee werken.

wat heb je nodig?
* een glas  * een lepel  * water  * olijfolie  * zout  * rode inkt

Vul het glas driekwart
met water.

1

Druppel er wat
rode inkt in.

2
Schenk wat olie bij het water,

tot tot een laag van ongeveer
één centimeter dik.

Wacht even tot de olie op
het water gaat liggen.

3

Voeg voorzichtig een lepel zout
toe aan het water en de olie.

4

Wat
gebeurt

er?
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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

Afbeeldingen 6-8 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

Tip
- 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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PSALM 97

Ik juich voor God, wat ben ik blij, 
de beste koning, dat is hij. 
Zing met je allermooiste stem:
de hele aarde is van hem. 

De Heer zorgt dat we veilig zijn
hij leidde ons door de woestijn.
Hij was steeds bij ons in die wolk,
beschermde ons. Wij zijn zijn volk. 

De zon en maan, de dag en nacht,
ze zingen van Gods grote macht. 
Juich voor de Heer en wees hem trouw.
Hij maakt je blij, hij houdt van jou. 



De Heer is een goede koning.
Een donkere wolk is om hem heen,

en vuur gaat voor hem uit.

PSALM 97:2-3
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wat heb je nodig?
* een glas  * een lepel  * water  * olijfolie  * zout  * rode inkt

Vul het glas driekwart
met water.

1

Druppel er wat
rode inkt in.

2
Schenk wat olie bij het water,

tot tot een laag van ongeveer
één centimeter dik.

Wacht even tot de olie op
het water gaat liggen.

3

Voeg voorzichtig een lepel zout
toe aan het water en de olie.

4

Wat
gebeurt

er?

GODS MACHT  

IS BIJZONDER

De mensen moeten 
juichen voor God. De hele aarde doet 
mee! Dat moet er bijzonder uitzien. Ook 
dit proefje zorgt voor een wauw-effect.

GOD IS KONING

In de psalmen wordt God regelmatig koning genoemd. 
Volgens die psalmen woont God in de hemel. Hij overwint 
al zijn vijanden op aarde en in de hemel. En God als 
koning is ook een rechter. Hij zorgt ervoor dat mensen 
eerlijk behandeld worden. Hij zorgt voor arme mensen, en 
voor vrouwen zonder man en kinderen zonder vader.

De Heer is een goede koning.
Een donkere wolk is om hem heen,

en vuur gaat voor hem uit.

Psalm 97:2-3
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Psalm 97 | God is koning

KONINGSPSALMEN

In sommige psalmen in het bijbelboek Psalmen 
staat de koning centraal. Deze psalmen worden 
de koningspsalmen genoemd. Psalm 97 is zo’n koningspsalm, 
maar er zijn er meer. Maak met verschillende koningspsalmen 
een zin uit Psalm 97. In deze zin lees je waaraan je onder 
andere kunt zien dat God een goede koning is. Zoek in elke 
Psalm de aangegeven woorden op, en zet die achter elkaar.

Psalm 2:7,  
woord 3 en 4

Psalm 45:12, 
woord 15

Psalm 18:51, 
woord 9

Psalm 95:1,  
woord 15

Psalm 72:5,  
woord 10

Psalm 72:12, 
woord 5

Psalm 24:10,  
woord 14

OPLOSSING:
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Psalm 20:7, 
woord 16
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