
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Prijs de Heer! 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Psalm 103:2. 

 Geven jouw leerkracht en andere volwassenen je veel of weinig complimentjes? Hoe vaak 

zeggen ze: ‘Goed gedaan!’, ‘Wat goed!’ of ‘Fantastisch!’ Hoe voelt het als ze zoiets zeggen 

tegen je? 

 Hoe vaak zeg jij dat soort dingen tegen je vrienden of familie? Hoe reageren ze als je hen 

bedankt? Hoe denk je dat zij zich dan voelen? 

 En hoe zit het met God? Geef je God complimenten, prijs je Hem? Of heb je er nog nooit aan 

gedacht om dat te doen? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

In dit lied begint de schrijver om tegen zichzelf te zeggen dat hij God moet prijzen. God heeft zo veel 

voor de mensen gedaan! Hij wordt heel enthousiast als hij bedenkt dat Gods liefde voor iedereen is, 

voor iedereen die ontzag voor God heeft. 

Lees nu samen Psalm 103:1-14. 

Wat er daarna gebeurde… 

In het lied nodigt de schrijver alles en iedereen uit om God te prijzen. Engelen (hemelse machten), 

iedereen die God dient en doet wat Hij wil en heel zijn schepping kunnen God prijzen! 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 60 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Boek van de Psalmen Er zijn 150 psalmen verzameld in het boek van de Psalmen in de Bijbel, maar 

ook in andere bijbelboeken kom je wel eens een gebed of psalm tegen. Kun jij (samen met een 

volwassene) een paar van die teksten vinden? 

Lied Het woord ‘psalm’ betekent ‘om met een harp te zingen’ of ‘om met een snaarinstrument 

gespeeld te worden’. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijver Psalm 103 is een van de liedjes waarvan we denken dat hij door David is geschreven. 

Probeer het uit 

Hoeveel woorden kun jij bedenken om God te beschrijven? Maak een lijst met woorden van dank en 

lof. (Bijvoorbeeld -Hij is: LIEFDE, MACHTIG, TROUW, enzovoort.) 

Neem papier in verschillende kleuren en motiefjes. 

Maak een kartonnen mal van een zeshoek (als van een honingraat) en gebruik die om de 

papiervormen uit te knippen. 

Schrijf steeds een ander woord voor God op elk papiertje. 

Leg je papiertjes aan elkaar zodat ze precies passen (als een honingraat). 

Plak ze op een groot vel papier en maak een collage van met lof voor God. 

Praten met God 

Zijn er verzen uit de psalm die zeggen wat jij zou willen zeggen? Gebruik Davids woorden als woorden 

van lof voor God. 

 

 


