
GEZIN IN DE SARONKERK- Gezinsmoment – Begin van 2023 

‘De beste wensen voor het nieuwe jaar’. Wat is die beste wens die jij de ander toewenst? 

Tijdens de nieuwjaarspreek ging het over psalm 91.  

Het ging over een schuilplaats. 

Vandaag gaan we daar eens verder over nadenken. 

PROEFJE 

Voorbereiding: 
Zorg voor een bak water, een glas en papier. 

 
Maak een prop van het papier. 
Doe de prop papier onder in het glas. Zorg dat het vastzit/klemt aan de onderkant. Plak eventueel 
vast met een plakbandje. 
Zet het glas water op de kop in de bak met water. 
Haal hem daarna weer omhoog. 
Voel aan de prop papier. Is hij nat of droog? 

Vertel: 
Het papier is droog gebleven. Soms kan er van alles gebeuren in het leven. Het kan voelen alsof ons 
leven overstroomt. Maar we mogen weten dat God ons beschermt en altijd voor ons zorgt. Zonder 
Christus is het onveilig. Schuil jij bij Hem? 
 
UITLEG BIJBELGEDEELTE 
Psalm 91 
Gesprek jonge kinderen: 
       -      Zing met elkaar psalm 91 vers 1. 

- Leer de tekst aan uit psalm 91 vers 1. Voor beide is een pdf bestand toegevoegd. 
- Kleur de kleurplaat. 
- Gebruik dit verhaal erbij. 

Er was eens een boer met een mooie boerderij. Hier liepen ook kippen rond. Het was lente en er 
waren ook een aantal kuikentjes geboren die rondscharrelden op het erf. Op een dag was er brand 
op de boerderij! De hen had kunnen vluchten voor het vuur, maar haar kuikentjes niet. En weetje 
wat de hen deed? Zij riep snel haar kuikentjes, nam ze onder haar vleugels, drukte ze tegen haar 
borst en bleef zó heel stil zitten... Het vuur kwam... en de hen stierf. Maar haar kuikentjes hadden 
onder haar vleugels geschuild voor het vuur. Na de brand kwamen ze levend onder haar vleugels 
vandaan! Haar dood was hun redding!  
Bespreken - In welke schuilplaats zaten de kuikentjes toen er brand kwam?  
Wat heeft deze tekst met Johannes 3 vers 16 te maken (deze tekst stond op het bord bij de ingang 
van de kerk) 
 



Gesprek oudere kinderen: 
Print Psalm 91 uit. 
Onderstreep met rood de woorden die iets over God zeggen. 
Onderstreep met blauw de woorden die iets over ons zeggen. 
Wat wil God voor ons zijn? 
Hoe merk je dat vandaag? 
 
Zoek onderstaande Bijbelteksten op. Wat zeggen deze over een schuilplaats? 

• Jesaja 32 vers 2 

• Mattheus 8 vers 20 

• Mattheus 23 vers 27 
Lees Psalm 91 vers 4b-10. Zeker in een gezin met jongens is het mooi om het beeld van het schild uit 

te werken waardoor pijlen tegengehouden worden. Letterlijk staat er vanuit het Hebreeuws in vers 

4b: ‘Een schild en bescherming is Zijn trouw/waarheid’. Kanttekening: ‘De vastheid van Zijn beloften 

zal u dienen om u te beschutten, gelijk het menselijk lichaam beschut wordt door een schild’. Het 

Hebreeuwse woord schild, wijst op een wapen waar een mens helemaal achter schuil kon gaan (ze 

konden wel zo groot zijn als een deur). En wat die beloften betreft… kijk eens in vers 14-16: daar 

staat acht keer Ik zal…! © www.bijbelsopvoeden.nl ,  

Knutselen: 

Laat de kinderen op papier een schild ontwerpen (er stond vaak een wapen op of de initialen van een 

naam), van karton een schild maken, of misschien zelfs van hout zagen (maak hem dan maar kleiner 

dan een deur ). 

Bidden: 
Maak met elkaar wat gebedspunten en bid daar de komende week voor. 
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Psalm 91 vers 1 

Hij die op Gods bescherming wacht, 

Wordt door den hoogsten Koning 

Beveiligd in den duist’ren nacht 

Beschaduwd in Gods woning. 

Dies noem ik God zo goed als groot 

Voor hen die op Hem bouwen, 

Mijn burg, mijn Toevlucht in den nood, 

Den God van mijn betrouwen. 

 

 

 

 

[=Daarom] 

[=Burcht, Kasteel] 
waar je naar toe 

kunt vluchten 

Nood = 

alles wat 

moeilijk is 

Als  

God  

je  

beschermt, 

ben je veilig 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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Bijbelse kijktafel: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/bijbelse-kijktafels/ 

 

Pictogrammen en gebaren: 

Horizontaal: 

 
Die 

 

 
in de schuilplaats 

 
van de Allerhoogste 

 
is gezeten 

 

 

  
wijs met je 
wijsvinger 

naar iemand 

alsof je met twee 
handen een klein 

kuikentje vasthoudt 
– je krijgt een soort 
holletje tussen je 

handen 

wijs omhoog 
 

ga zitten - als je 
al zit, ga dan 
recht zitten 

 

 
Die 

 
zal vernachten 

 

 
in de schaduw 

  
van de Almachtige 

  

ῼ 
        

wijs met je 
wijsvinger 

naar iemand 

leg twee handen 
naast je hoofd 

(gebaar van slapen) 

hetzelfde 
gebaar als 

schuilplaats 

wijs omhoog 
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Verticaal: 

 
 

Die 
 

 

 
wijs met je wijsvinger naar 

iemand 

 
 

in de schuilplaats 
 
 

  
alsof je met twee handen 

een klein kuikentje 
vasthoudt – je krijgt een 
soort holletje tussen je 

handen  

 
van de Allerhoogste 

 

 

 
wijs omhoog 

 

 
is gezeten 

 

  

 
ga zitten - als je al zit, ga 

dan recht zitten 

 
Die 

 

 

 
wijs met je wijsvinger naar 

iemand 

 
 

zal vernachten 
  

 

 
leg twee handen naast je 

hoofd (gebaar van slapen) 

 
in de schaduw 

 ῼ 

 
hetzelfde gebaar als bij 
het woord schuilplaats 

 
van de Almachtige 

 

 

 
wijs omhoog 

 

Melodie: 

geen melodie bekend 
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