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THUISONDERWIJS WEEK 6 
THEMA: LEVEN 

BIJBELMOMENT #2: HET LEVEN IS… 
 
BIJBEL: 
Lees Psalm 90 vers 1-12  

 
BESPREKEN: 
- God is eeuwig (vers 2). Wat betekent dat? (Hij heeft geen begin en geen einde. Hij is er 
altijd al geweest en zal er altijd zijn) 
- Hoe is dat met de mens (vers 3)? (De mens is sterfelijk. Je bent op een dag geboren en je 
zult op een dag sterven) 
- Waarmee vergelijkt Mozes het leven in vers 6? (Met gras of een bloem) 
- Waarmee vergelijkt Mozes het leven in vers 9? (Met een gedachte) 
- Wat wil hij ons door deze beelden leren? (Dat het leven kort is) 
- Wat bidt Mozes daarom in vers 12? Wat betekent dat? (Hij vraagt of de Heere ons wil leren 
leven met de dood. Soms leven we alsof we altijd zullen blijven leven. Dan denken we niet 
aan sterven. Maar Mozes vraagt of de Heere ervoor wil zorgen dat je rekening houdt met de 
dood. Je bent geboren om de Heere te dienen en voor Hem te leven. Daarvoor heb je een 
nieuw [=wijs] hart nodig) 
 
BEZIG: 
- Je kunt met elkaar nog meer Bijbelse beelden voor het leven bedenken. De kinderen 
kennen er wel een aantal vanuit de berijmde psalmen: damp (Psalm 89:19), handbreed 
(Psalm 39:3), schaduw (Psalm 39:4), gras en bloem (Psalm 103:8) en dergelijke. Kies een 
beeld dat je met je kinderen uitwerkt.  
Bijvoorbeeld: het leven is een damp. Doe water in de waterkoker en zet deze aan. Laat de 
kinderen -als de waterkoker afslaat- tellen hoeveel seconden je de damp nog ziet. Is dat lang 
of kort?  
Of: het leven is als gras of een bloem. Pluk gras en leg het neer: het is zo verdord. Pluk 

bloemen. Ze beginnen al te sterven zodra je ze afplukt. Zo is het ook met ons leven. 
- Je kunt met elkaar een Bijbeltekst leren die aansluit bij het beeld dat je uitwerkt. 
Bijvoorbeeld Jesaja 40:8 – ‘Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het Woord onzes Gods 
bestaat in der eeuwigheid’. Of Psalm 90:12 – ‘Leer ons alzo onze dagen tellen dat wij een 
wijs hart bekomen’. 
- Je kunt een geboortekaartje en een overlijdenskaart laten zien en stilstaan bij Prediker 3:2a 
‘Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven’. De Prediker zegt niet: een 
tijd om te leven, zo kort is het leven.  
- Stimuleer je kinderen om mee te leven met het leven van andere mensen. Als er nieuw 
leven is geboren, als er leven is afgesneden, als het leven wordt gevierd… leef mee. Op de 
website vind je kaarten die je kunt kleuren wanneer er een baby is geboren, wanneer er 
iemand is gestorven of wanneer er iemand jarig is.    
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