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De Heer is mijn herder

Psalm 23 | De Heer is mijn herder

Want u bent bij mij, 
Heer. U beschermt 

me, u geeft mij moed.

Psalm 23:4

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?

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, 

ontdek je in het volgende proefje.

HERDERS IN DE BIJBEL

In Psalm 23 wordt gezegd dat God voor ons 

zorgt zoals een herder voor zijn schapen 

zorgt. In de tijd van het Oude Testament 

waren er veel herders, dus iedereen 

herkende dit beeld meteen! Sommige herders 

leefden als nomaden. Zij trokken met hun 

tenten en hun dieren van het ene naar het 

andere weidegebied, zoals bijvoorbeeld 

Abraham. Andere herders woonden in een 

dorp. Zij lieten hun dieren grazen in de 

weiden rond het dorp, zoals bijvoorbeeld 

Isaï, de vader van David. De kuddes van een 

herder bestonden vooral uit schapen, maar 

soms ook uit geiten en runderen.

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.

DAVID EN DE PSALMEN

In de Bijbel staan in totaal 150 psalmen. 

Boven 73 psalmen staat dat het een lied van 

David is. Voordat David koning werd, werkte 

hij als muzikant bij koning Saul. Hij speelde 

op zijn harp om Saul rustig te maken. We 

weten niet zeker of deze 73 psalmen echt 

door David geschreven zijn. Misschien heeft 

iemand anders ze wel geschreven, maar is 

Davids naam er later boven gezet omdat hij 

zo’n bekende koning was.

GROEN GRAS EN FRIS WATER

In Israël was (en is) het vaak erg droog. Het is dus niet 

vanzelfsprekend dat er groen gras en fris water is voor de 

schapen. Daarom gebruikt de dichter van deze psalm ook 

dit beeld. Het is heel bijzonder als God zo goed voor je 

zorgt dat je je nergens zorgen over hoeft te maken. Niet 

over je eten en drinken, en ook niet over gevaar.


