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Psalm 121 vers 1b en 2  

 

Bijbelse kijktafel 
Er is geen Bijbelse kijktafel bij deze tekst 

 
Melodie 

Een melodie bij Psalm 121:2 (onberijmd) kun je hier vinden: 
https://jeugdevangelisatie.nl/files/bijbelteksten-op-melodie2.pdf  

 

Pictogrammen en gebaren 

Horizontaal: 
 

Ik hef 
 

mijn ogen 
 

op naar de bergen 
 

vanwaar mijn hulp 
 

komen zal. 
 

     

 
wijs naar 

jezelf 
 

 
kijk met je 

ogen 
omhoog 

 

 
maak met je hand 
een golfbeweging 

alsof je bergen 
tekent 

 
houd twee lege 

handen op 
(binnenkant naar 

boven) 

maak met je 
hand een 
beweging 
van boven 

naar 
beneden 

 

 
Mijn hulp 

 
is van den HEERE 

 
Die hemel 

 
en aarde 

 
gemaakt heeft. 

 

  
   

houd twee 
lege handen 

op 
(binnenkant 
naar boven) 

wijs met de 

wijsvinger van één 

hand omhoog naar 

de hemel 

ga met twee 
handen 

omhoog en 
teken vanuit 
het midden 
een halve 
cirkel van 

het 
hemelgewelf 

ga met twee 
handen 

naar 
beneden en 
teken vanuit 
het midden 
een halve 
cirkel van 

de 
aardbodem 

sla met de vuist 
van de ene 
hand op de 
vuist van de 
andere hand 
(gebarentaal 
voor maken) 

 

Verticaal: 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://jeugdevangelisatie.nl/files/bijbelteksten-op-melodie2.pdf
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Ik hef 

 

 
wijs naar jezelf 

 

 

mijn ogen 
 

 
kijk met je ogen omhoog 

 

 

 

op naar de bergen 
 

maak met je hand een 

golfbeweging alsof je 

bergen tekent 

 

 
vanwaar mijn hulp 

 

 

houd twee lege handen op 

(binnenkant naar boven) 

 

 
komen zal. 

 

maak met je hand een 

beweging van boven naar 

beneden 

 

 

Mijn hulp 

 

 
houd twee lege handen op 
(binnenkant naar boven) 

 

 

is van den HEERE 

 

wijs met de wijsvinger van 

één hand omhoog naar de 

hemel 

 
 

Die hemel 
 

ga met twee handen 

omhoog en teken vanuit het 

midden van elkaar af een 

halve cirkel van het 

hemelgewelf 

 

en aarde 

 

ga met twee handen naar 

beneden en teken vanuit het 

midden van elkaar af een 

halve cirkel van de 

aardbodem 

 

gemaakt heeft. 

 

sla met de vuist van de ene 
hand op de vuist van de 

andere hand (gebarentaal 
voor maken) 
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