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Schaduw tegen de hitte 
BIJBELMOMENT VOOR WARME DAGEN 

 
BIJBEL 
Lees Psalm 121 
 
BESPREKEN 
- Wie wordt in deze Psalm bij een Schaduw vergeleken (vers 5)?  
- Wanneer zoek je de schaduw (vers 6)?  
- Wat betekent het dat de HEERE een Schaduw is (vers 7)?  
- Waarom heb je Hem als Schaduw nodig?  
- Hoe kom je in die Schaduw (Psalm 57:2-3)? 
- Je schaduw is altijd dicht bij je. Wat betekent dat voor wanneer de HEERE je Schaduw is? 
 
BEZIG 
Maak de kinderen bewust van hun schaduw. Leer ze kijken naar de schaduw. Dat kan 
bijvoorbeeld met behulp van verschillende schaduwspelletjes. Kom er aan het einde van de 
dag nog even op terug en herhaal de les van Psalm 121. 
Hier een aantal suggesties voor schaduwspelletjes: 
- Schaduw tekenen (1): Ga buiten op de stoep of tuintegels staan en laat een ander jouw 
schaduw overtrekken (of als je alleen bent: trek je eigen schaduw over). Daarna draai je het 
natuurlijk om. 
- Schaduw tekenen (2): Zorg voor een groot vel wit papier. Haal binnen speelgoed (Lego, 
Duplo, Playmobil, dierfiguren, of iets dergelijks). Zet ze op zo’n manier neer dat de schaduw 
op je blad valt. Trek de schaduw over en kleur in. 
- Schaduwtikkertje (1): Als je met een aantal kinderen bent, kun je ook schaduwtikkertje 
doen. Je tikt niet elkaar, maar elkaars schaduw. 
- Schaduwtikkertje (2): Ga met een aantal kinderen zo staan, dat je schaduw op een muur 
valt. Loop rustig heen en weer en houd goed je schaduw in de gaten. Als de tikker met de bal 
jouw schaduw op de muur raakt, ben je af.  
- Schaduwfiguren maken. Ga zo zitten dat de schaduw van je handen op een muur of 
schutting te zien is. Maak met je handen om de beurt een figuur en laat de ander raden wat 
je maakte. 
- Schaduwhut maken: Maak van oude lakens een hut waar je in de schaduw kunt zitten. De 
Bijbeltekst van de week (Jesaja 4 vers 6a) sluit daarbij aan. 
 
EXTRA 
Rond het thema ‘schaduw tegen de hitte’ vind je op de website ook: 
- een Bijbelrooster om te ontdekken welke beelden de Bijbel voor hitte gebruikt: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelrooster-schaduw-tegen-de-hitte/ 
- Jesaja 4 vers 6a in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning bij het leren: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-jesaja46a-leren/ 
- een Bijbelse kijktafel bij Jesaja 4 vers 6 ter ondersteuning van het leren: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelse-kijktafel-schaduwbescherming/ 
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