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De Heer is mijn herder

13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Een herdersstaf

God zorgt voor ons, zoals een herder 

voor zijn schapen zorgt. Een herder 

heeft vaak een herdersstaf bij zich om 

zijn schapen te leiden. De kinderen 

maken een herdersstaf en versieren 

hem met beelden uit Psalm 23.

Wat heb je nodig?

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

Aan de slag:

-  De kinderen maken de stok vrij van 

zijtakken.

-  De kinderen omwikkelen de stok met 

verschillende kleuren wol, katoen, lint 

of repen.

-  De kinderen kleuren de schapencirkels, 

vouwen ze om en plakken ze aan elkaar 

met lijm.

-  Maak met de perforator een gaatje 

door de schapencirkels.

-  De kinderen knopen, eventueel met 

hulp, de schaapjes vast aan een 

touwtje en hangen ze aan de staf.

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Als een 

herder is de Heer uit de 

Samenlees bijbel. Je vindt het lied op 

debijbel.nl/bijbelbasics. Of zing met 

elkaar De Heer is mijn herder (Marcel 

Zimmer).
6-8 jaar 

Mobile van Psalm 23

David maakt een lied. Een lied 

over God. God zorgt goed voor 

hem. Zoals een herder zorgt 

voor zijn schapen, zo zorgt God 

voor ons. De kinderen maken 

van deze psalm een mobile die 

ze op kunnen hangen.

Wat heb je nodig?

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

Aan de slag:

-  De kinderen kleuren het 

werkblad met de herder en de 

handlettering.

-  De kinderen knippen het 

werkblad uit.

-  De kinderen vouwen met 

hulp van de vouwlijn het 

werkblad dubbel, zodat beide 

tekeningen aan de buitenkant 

komen en plakken ze aan 

elkaar met lijm.

-  De kinderen kleuren de 

schapencirkels, vouwen ze om 

en plakken ze aan elkaar met 

lijm.

-  Maak met de perforator een 

gaatje.

-  De kinderen knopen, 

eventueel met hulp, de 

schaapjes vast aan een touwtje 

en hangen ze aan de mobile.
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8-12 jaar 

Houvast

God zorgt voor ons. Hij leidt ons, hij beschermt 

ons en geeft ons moed. Ook op moeilijke 

momenten is hij bij ons. Hoe dat werkt, 

ontdekken juliie in het volgende proefje.

Wat heb je nodig?

-   een stukje staalwol 

-   een doorzichtig flesje babyolie

-   een magneet

-   een paar huishoudhandschoenen

-   een schaar

-   een wit papier met in het midden een vouw

Aan de slag:

-  Leg het papier open op tafel. 

-  Trek de huishoudhandschoenen aan en knip de 

staalwol in heel kleine stukjes boven het papier. 

Tip: Doe voorzichtig, de staalwol kan prikken.

-  Strooi de kleine stukjes staalwol met behulp 

van het papier voorzichtig in het flesje babyolie.

-  Schud het flesje goed zodat de 

stukjes staalwol zich door de babyolie 

verspreiden.

-  Houd de magneet dicht bij het flesje.

-  Wat gebeurt er?

-  Houd nu de magneet tegen het flesje aan.

-  Wat zien jullie nu?

Uitleg:

-  In staalwol zit ijzer. Daardoor trekt de magneet 

de stukjes staalwol aan.

-  Als je de magneet bij de fles houdt, ontstaan 

er mooie patronen en bewegingen. Je kunt het 

vergelijken met de moed die je van God krijgt.

-  Houd je de magneet tegen de fles, dan lijkt 

het of de staalwol aan de magneet vastzit. 

God is bij jou. Hij leidt je. Niet alleen op mooie 

momenten, maar ook in moeilijke tijden.

Tip
In de Samen-
leesbijbel op 

bladzijde 954-955 
vind je nog meer 

ideeën.

Schud het flesje goed zodat de

stukjes staalwol zich door de

babyolie verspreiden.

tip:

Doe voorzichtig,

de staalwol kan prikken.

Leg het papier open op tafel.

Trek de huishoudhandschoenen aan en

knip de staalwol in heel kleine stukjes

boven het papier.

1

Strooi de kleine stukjes staalwol

met behulp van het papier voorzichtig

in het flesje babyolie.

2

Houd de magneet dicht

bij het flesjes.

3

Houd nu de magneet

tegen het flesje aan.

4

Wat heb je nodig?
* Een stukje staalwol  * een doorzichtig flesje babyolie  * een magneet

* een paar huishoudhandschoenen  * een schaar  * een wit papier met in het midden een vouw

Wat

zie je

nu?

Wat

gebeurt

er?


