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

Gezinsmoment / objectles over Gods schild (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 een Schild voor iedereen die op Hem vertrouwt. 
Wat betekent dat? 

Hoe kun je schuilen onder Zijn schild? 
 

 
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) 
- In de Psalmen hoor je over Gods Schild waaronder je mag schuilen. Wat betekent dat? We 

gaan erover lezen 
 

Bijbel erbij 
Lees Psalm 18 vers 1-4 en 28-32 en bespreek deze verzen met behulp van deze vragen: 
1. Wie heeft David gered van zijn vijanden (vers 1)? 

2. Hoe noemt David de HEERE (vers 2-3)? Wat leert je dat over Wie God is? 
3. Wat deed David toen hij bang was (vers 4)?  

4. Wat moet jij dus doen als je bang bent? 
5. Wat betekent het dat God een Schild is (vers 31)? 
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6. Wat doe je met een schild? (Daar schuil je achter) 
7. Wat mag jij dus doen als je bang bent? Hoe doe je dat? 
8. Hoe voel je je als je schuilt achter Gods schild (vers 30)? 
 

Bezig 
- Je kunt op papier een schild ontwerpen (er stond vaak een wapen op of de initialen van een 
naam – je kunt er ook een Bijbeltekst op schrijven). 
- Je kunt ook van karton een schild maken of er van hout één zagen.  
- Soms vind je in hobbywinkels een kant en klaar schild om te 
kleuren/verven, op dit moment bijvoorbeeld bij HEMA: 
https://www.hema.com/nl-be/kind/speelgoed/knutselen-
tekenen/knutselen/kartonnen-ridder-kostuum-15920148.html 
- Je kunt een Psalmversje leren over God als Schild, zodat je kind dit 
kan zingen als het bang is. Bijvoorbeeld: Psalm 3:2, Psalm 18:9, Psalm 
28:5, Psalm 56:6, Psalm 84:6, Psalm 89:8, Psalm 115:5 of 6 en Psalm 
118:3. 
- Je kunt een Bijbeltekst leren over God als Schild, bijvoorbeeld Psalm 
18 vers 31b, Psalm 28 vers 7a, Psalm 115 vers 9,10 of 11 en Psalm 
119 vers 114. 
Leerondersteuning is er bij: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm1831b-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm287a-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm11511b-leren/ 
- Je vindt hier twee kleurplaten bij Psalm 115: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm1159-11-kleuren/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm11510-kleuren/ 
 
 

Besluiten 
Breng het Bijbelse beeld ter afsluiting nog eens onder de aandacht: 
- waarvoor gebruik je een schild? 
- wat wordt er bedoeld als gezegd wordt dat God een Schild is? 
- waarvoor mag je schuilen bij God? (niet alleen bij angst of verdriet (tijdelijke vijanden), 
maar ook tegen de zonde of verleiding van de duivel of de wereld (geestelijke vijanden)) 
Sluit af met gebed, schuil bij de Heere en bid of iedereen die Schuilplaats mag vinden en 
gebruiken! 
 

 
Aanvullend 
Misschien wil je nog verder bij dit thema stilstaan? 

Je vindt bij dit thema op de website ook: 
- een gezinsmoment/objectles over Gods leger 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/de-heere-regeert-gods-leger/ 
- een Bijbelrooster over Gods leger en schuilen bij God 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/de-heere-regeert/ 
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