
Bergen bewonderen 
-gezinsmoment voor een vakantie in de bergen (3-13 jaar) 

 
 

Hoge bergen zijn indrukwekkend. 
Ze maken indruk op jong en oud. 

Bergen staan in de Bijbel voor vastheid, veiligheid en bescherming. 
Probeer de kinderen tijdens de vakantie in de bergen mee te geven 

Wie de HEERE voor Zijn volk is. 
 
 

Binnenkomer 
Zoek een geschikt plekje in je vakantieomgeving. Een plekje met goed uitzicht op de 
bergen. Een plekje bijvoorbeeld bij een dorp in een dal met rondom bergen.  
Laat de kinderen de omgeving op zich inwerken. Vraag hun hoe ze zich voelen met 
de bergen om hen heen. Er zullen reacties komen als klein en nietig. Vraag hun ook 
waaraan een berg ze doet denken. Er zullen reacties komen als sterk en stevig. 
Vertel dat de Bijbel zegt dat we van bergen iets kunnen leren. 
 

Bijbel erbij 
Lees Psalm 125. Bespreek deze Psalm aan de hand van de volgende vragen: 

1. Wat zegt vers 1 over een berg? (Die wankelt niet maar blijft altijd staan) 
2. Wanneer ben je als mens zo stevig als een berg? (Als je op de HEERE 

vertrouwt) 
3. Wat betekent dat: op de HEERE vertrouwen? (In Hem geloven. Zeker weten 

dat Hij er is en voor je zorgt. Hem kennen. Met Hem spreken. Naar Hem 
luisteren. Hem gehoorzamen. Hem dienen. Hem liefhebben.) 

4. Waarom ben je sterk als je op de HEERE vertrouwt? (Hij kan alles. Hij weet 
alles. Hij zorgt voor alles. Hij heeft alles wat je nodig hebt en geeft dat als Hij 
het wil) 

5. Jeruzalem was ook een stad tussen bergen. Wat konden de inwoners van 
Jeruzalem daarvan leren volgens vers 2? (Dat de HEERE rond Zijn volk is. 
Dat Hij haar beschermt. Dat Hij voor haar zorgt.) 

6. Wanneer ben je dus echt gelukkig? (Als de HEERE je God is, als je op Hem 
vertrouwt, als Hij voor je zorgt, als je leeft zoals Hij wil (vergelijk vers 4)) 

7. Wanneer gaat het niet goed met je (vers 5)? (Als je niet doet wat God wil. Als 
je je eigen zin doet. Als je niet naar de HEERE luistert. Als je denkt dat je het 
zelf wel kunt. Als je op jezelf vertrouwt.) 

 

Besluiten 
Zing ter afsluiting Psalm 125 vers 1 en 2. Laat de kinderen dit gezinsmoment/deze 
ervaring verwerken door een kleurplaat te kleuren (zie bijvoorbeeld 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-bergen-3-11-jaar/ ), een tekening 
te maken, in de zandbak een stad omringd door bergen te maken of iets dergelijks.  
Ben je op vakantie in de bergen, leer dan met elkaar de onberijmde Psalm 125 (of 
een aantal verzen eruit, bijvoorbeeld vers 1 en 2).  

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-bergen-3-11-jaar/

