
Gemakkelijk uitgelegd: 

 

Het diepe 
verdriet, de ellende. 
 
Je kan je diep ongelukkig 
weten en zo tot God 
bidden. 
In die tijd kende men niet 
enkel armoede en zonde, 
maar ook vervolging en 
vijandschap. 
 
Zie psalm 3 en 69 

  
Het verlangen 
 
God, op Jou kan ik bouwen. 
God, ik klim op de muur om 
Jou te zien. 
Het verlangen kan uit geloof 
voorkomen, maar ook uit 
ellende en hoop op 
beterschap. 
 
Zie psalm 42 en 130 

 De zegen 
 
Ik ben gelukkig.  
Ik ben gezegend. 
Blij bid ik tot God. 
In Gods zegen leven doet 
je danken en God loven. 
 
Zie psalm 23 en 47 

Schuld of onschuld 
 
Je kan je schuldig weten. 
Of je kan onschuldig geplaagd 
worden. 
 
 
 
Zie psalm 26 en 38 

 
Naar of in de tempel 
 
Heel wat psalmen werden 
gezongen in of op weg 
naar de tempel. 
 
 
 
 
 
Zie psalm 15 en 122 

  
de goede of de slechte weg 
 
Geloven heeft niet enkel te 
maken met voor God staan, 
maar evenzeer met een 
manier van goed zijn voor de 
medemens. 
Rechtvaardigheid en 
naastenliefde zijn heel 
belangrijk. 
Zie psalm 1 en 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe met jongeren spelen? 

Vertel dat het over psalmen gaat, een 
soort gebeden die terug te vinden 
zijn in de Bijbel. 
 
Bekijk dan eerst het telraam: er zijn 
150 psalmen in 5 deeltjes. 
 
Hoe kun je je voelen als je bidt? Blij 
en verdrietig. Je kunt dus danken en 
iets vragen. 
 
Wat is bidden? Spreken met God. Dat 
is meer dan vragen en danken. Dat is 
in gesprek zijn. 
Dus zelf iets vertellen en God laten 
spreken. Getuigen, verhalen en 
wijsheid krijgen of aanvoelen. 
 
Leg een aantal tegeltjes: kijk naar de 
kleuren: 
Groen en geel: danken en vragen 
Oranje en grijs: vertellen en wijsheid 
 
Kies voor de grondkleur maar één 
spelregel: keuze 1 of 3  
 
Neem het blad met het overzicht van 
de symbooltjes eenvoudig uitgelegd. 
 
Kijk nu naar de situaties: ze zijn 
gekaderd, in een rechthoekje. 
 
Kijk vervolgens wat God doet. 
 
Tot slot bekijk je de medespelers. 
 
Eventueel zoek je een psalm (vooraf) 
waarin duidelijk een bepaalde 
situatie, of een medespeler naar voor 
komt. En gebruik je die als illustratie 
bij wat je uitlegt. 
 
Nu kun je andere spelelementen 
toevoegen.  
 
Neem tot slot even de tijd om een 
psalm te bidden. 
 

 

Bid jij als je verdriet hebt? Hoe doe je dat? 
Dank jij wel eens God? Maak je daar een gewoonte 
van? 
 
Waar bid je? Ga jij soms een kerk of kapel 
opzoeken? 
 
Wat is voor jou belangrijk als gelovige? 
 



 
God zwijgt of blijft 
verborgen. 
 
Dikwijls lijkt die God zo 
ver weg in het leven. 
Kan God niet of wil Hij 
niet is dan een veel 
voorkomende vraag. 
 
 
 
Zie psalm 13 en 77 

 
God spreekt. 
 
Dat kan met wijze raad 
zijn maar ook met een 
terechtwijzing. 
 
In het leven voelen we 
ook dikwijls aan dat 
God ons iets duidelijk 
wil maken. 
 
Zie psalm 2 en 110  

 
God heerst, Hij is 
koning en rechter en 
schepper. 
 
Dit kan zeer bevrijdend 
zijn, maar ook 
angstaanjagend. 
 
Zie psalm 8 en 100 

  
God helpt, bevrijdt of 
schenkt vergeving, Hij 
beschermd de mens. 
 
Hier voelen we een 
nabije God. 
 
 
Zie psalm 138 en 124 

 
De tegen-persoon 
 
Soms is dit de 
ongelovige, dan weer 
de onrechtvaardige of 
zelfs de vijand. 
 
Zie psalm 54 en 57 

 
De volkeren en de 
koningen 
 
Dit gaat over de 
andere volkeren met 
hun heersers. 
 
Zie psalm 2 en 137 

 
De natuur 
 
Soms vinden we daarin 
de schoonheid, soms 
ook de macht. 
Natuur kan gevaarlijk 
zijn of zalig. 
 
Zie psalm 98 en 114 

 
De goede figuur 
 
Dit kan de 
rechtvaardige zijn of 
de Messias en zelfs de 
arme in ons midden. 
 
 
Zie psalm 112 en 113 

 

Hoe denk je dat God is? 

Is Hij een rechtvaardige 

God? 

Is Hij een liefhebbende God? 

Heb jij wel eens het gevoel 

dat God er niet is? 

Of dat Hij zich weinig 

aantrekt van wat de mensen 

tegenkomen? 

Spreekt God je op een of 

andere manier aan? 

 

 

Heb jij het wel eens moeilijk 

met iemand anders? 

Ken jij vijanden? Of hoe 

denk je daar over? 

Naar welke mensen kijk jij 

op? En waarom? 

Hoe sta jij tegenover 

onrecht? En tegenover het 

niet omkijken naar je 

medemens? 

Ervaar jij soms God in de 

natuur? 

Denk jij soms anders dan de 

meeste denken? Hoe dan? 

 

Heb jij al een psalm gelezen? 

Hoe sta jij tegenover die 

manier van bidden? 

 

 


