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‘De HEERE, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren’ 

Gezinsmoment / objectles over Gods legers (4-14 jaar) 
 

In tijden van oorlog of andere gebeurtenissen kunnen kinderen angstig zijn. 
Die angst mag er zijn. En met die angst mogen we naar de Heere gaan. 

Hij is Koning van de wereld en heeft legers  

die veel sterker zijn dan alle aardse legers bij elkaar. 
 

Binnenkomer 
- Ga het gesprek aan over de situatie: wat is er aan de hand? Laat de kinderen vertellen wat 
ze weten en vul aan of stel bij. 
- Ga het gesprek aan over emoties: wat doet dit bij je? Voor kinderen die het moeilijk vinden  
over emoties te praten kun je emoticons gebruiken zoals deze: wijs maar aan hoe je je voelt. 

 
 

Bespreken 
- Hoe ga je hiermee om? (Vertel het aan de Heere. Hij kan je rustig maken als je het 

spannend vindt. Hij kan je helpen als je bang bent) 
- Misschien heb je wel beelden gezien uit oorlogsgebied van christenen die bidden op straat 

of zingen op het station. Wat kunnen we van hen leren? (Om met al onze nood en zorg naar 
de Heere te gaan en op Hem te vertrouwen/bij Hem te schuilen) 
- Weet je een voorbeeld van iemand uit de Bijbel die zijn zorgen of angsten aan de Heere 
vertelt en bij Hem schuilt? (David (verschillende Psalmen), Hizkia (2 Koningen 19/Jesaja 37)) 
- We gaan erover lezen waarom deze mensen dat doen en wat dat ons leert over Wie God is. 

 

Bijbel erbij 
Lees Psalm 46 (als je dat te lang vindt: vers 1-3 en 7-12) en/of bespreek dit Bijbelgedeelte 
met behulp van de volgende vragen: 

1. Hoe noemt de dichter God in vers 2? Wat betekenen die Namen? 
2. Wat zegt de dichter daarom in vers 3? 
3. Hoe noemt de dichter de HEERE in vers 8a? Wat betekent deze Naam? (zie kadertekst 

hieronder) 
4. Hoe hoor je dat de dichter van deze psalm met al zijn zorgen of angsten bij de HEERE 
schuilt? Wat betekent dat voor ons? 
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  ‘Jehovah Zebaoth - HEERE der heirscharen - God van de legermachten’ 
Een heirschaar of legermacht is een groep soldaten. De Naam betekent dus: HEERE van de legers. 

Welk leger heeft de HEERE? Aardse en hemelse legers. Hij kan op aarde het leger van een koning 
gebruiken, maar ook uit de hemel een leger van engelen sturen. Hij kan het weer gebruiken 

(hagelstenen of onweer bijvoorbeeld), maar ook dieren (sprinkhanen bijvoorbeeld). Hij is de 
Schepper van hemel en aarde en kan daarom alles wat Hij schiep gebruiken als Zijn leger.  
Deze Naam is tot troost van Gods volk toen en nu en tot waarschuwing van Zijn vijanden. De HEERE 

zal voor mensen strijden die Hem dienen. Hij beveiligt Zijn kinderen. Maar Hij is tegen Zijn vijanden.  

 

Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden. Maak een keuze of bedenk zelf een ander werkje aan de hand 
waarvan kinderen over dit thema verder kunnen denken en de boodschap aan hun hart komt te 

liggen (en bid of de HEERE het zegent en in hun hart legt): 
- Je kunt jonge kinderen een kleurplaat laten maken over bidden en schuilen bij God in het licht van 

de tijdsomstandigheden. 
- Je kunt oudere kinderen een gedicht bij Psalm 46 laten maken of een tekst eruit laten handletteren.  
- Je kunt het Lutherlied (‘Een vaste burcht’) met elkaar zingen en de kleurplaat van dit lied kleuren: 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lutherlied-vers-1-kleurplaat/ 
- Je kunt met elkaar een Bijbeltekst leren. Bijvoorbeeld Psalm 46:8 of Jeremia 50:34a. 

Leerondersteuning bij deze Bijbelteksten vind je op de website: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm468-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/jeremia5034a-leren/ 

- Je kunt de Bijbelse geschiedenis voorlezen of vertellen van Hizkia die de oorlogsbrieven voor de 
Heere neerlegt (2 Koningen 6). Ondertussen kun je de kinderen een kleurplaat bij deze geschiedenis 
laten kleuren. Je vindt die bijvoorbeeld hier:  

http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/hizkia-biddend-tot-god 
- Je kunt de Bijbelse geschiedenis voorlezen of vertellen van Elisa die zijn jongen laat zien dat het 

leger van de Heere veel groter en sterker is dan het leger van de vijanden (2 Koningen 19). Je vindt 
hier kleurplaten die je kunt gebruiken: http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/elisas-
onzichtbare-leger 

http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/elisas-vurige-leger 
Wil je de kinderen iets laten ervaren van wat de jongen ervaarde, dan kan dat als volgt: 
 - Knip de kleurplaat horizontaal doormidden 

 - Gebruik de onderkant om door kinderen te laten inkleuren 
- Trek de bovenkant over op de bovenkant van een leeg A4. Doe dit met een wit wascokrijtje 

of een dunne witte kaars. 
- Plak de kleurplaat van de kinderen aan de onderkant. 
- Laat de kinderen de bovenkant (de lucht) met oranje waterverf verven. Dat wat je 

onzichtbaar overgetrokken had, wordt nu zichtbaar. 
 

Besluiten 
Kom terug op de Naam van God: HEERE der heirscharen, God van de legermachten. God is 
zoals Hij heet. We zien de legers van God misschien niet, maar ze zijn er wel. En daarom 
mogen wij met al ons verdriet, onze zorgen en onze angsten bij Hem schuilen! En al blijven 
de omstandigheden dan misschien hetzelfde, als de HEERE erbij is, is het goed. 
 

Je vindt bij dit thema een Bijbelrooster voor 10 dagen: www.bijbelsopvoeden.nl/product/de-heere-
regeert . Ook vind je een tweede gezinsmoment/objectles over schuilen achter Gods schild: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/de-heere-regeert-gods-schild/ 
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