BIJBELMOMENT
ZOMERZON
BIJBEL
Lees Psalm 72:1-5 en 17-20
BESPREKEN
- Wat zal er zijn zolang de zon er is (vers 5a)?
- Hoe gaat dat vrezen van de Heere verder (vers 5b)?
- Wat betekent dat voor ouders? En voor kinderen?
- Wat gebeurt er dus zolang de zon aan de hemel staat (vers 17)?
- Wat is de bedoeling daarvan (vers 19b)?
- Waaraan kun je dus denken als je deze zomer de zon ziet?
- Als de zon aan een strakblauwe lucht staat, zegt een Godvrezende weleens: ‘Het is
verbondsweer’. Leg vanuit Psalm 72:5 en 17 eens uit wat ze bedoelen!
BEZIG
- Van geslacht tot geslacht wordt er over de Heere verteld. Je kunt dat duidelijk maken met
behulp van een slinger die je maakt van stroken papier. Neem een gele strook. Vouw er een ring
van en plak vast. Steek de volgende gele strook erdoor en vouw ook deze tot een ring die je
vastplakt. Ga zo door, waarbij je aangeeft: dit is een opa, die vertelt over de Heere aan zijn kind.
Dat kind wordt vader en vertelt er weer over aan zijn kind… Op de gele stroken kun je Psalm 72
vers 17 schrijven.
- Een andere manier om dit zichtbaar te maken, is om van elk kind een hand te omtrekken op
een geel blaadje. Knip de hand uit. Plak de handen als zonnestralen om een rondje. Schrijf in de
zon Psalm 72. Leg uit dat de Heere aan ouders vraagt om aan het volgende geslacht (hun
kinderen) over de Heere en Zijn dienst te vertellen. Zo gaat de Heere van geslacht tot geslacht
door met Zijn werk.
- Je kunt van acht gele vierkante vouwblaadjes een zon vouwen. Vouw het vouwblaadje
diagonaal middendoor en weer open. Vouw een punt naar de vouwlijn. Doe dit ook met de
andere punt. Je hebt nu één zonnestraal. Vouw er acht. Leg ze dakpansgewijs op elkaar. Plak in
het midden een rondje waar je Psalm 72 vers 17 op schrijft. Zie de foto’s hieronder voor een stap
voor stap beschrijving.

- Er zijn nog veel meer mogelijkheden om de zon uit te beelden. Nog een paar ideeën: Verf een
ronde kurken onderzetter (of een rond stuk stevig karton) geel en plak er ijsstokjes of houten
knijperhelften (die je ook geel geverfd hebt) omheen. Maak van strijkkraaltjes een zon en hang
de tekst eronder (mobile). Verf een papieren bordje geel en schrijf of handletter daar de tekst
op.
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