Voorbereiding

Hemel en aarde, zing voor God!
1. INLEIDING BIJ
DEZE ZONDAG

2. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

3. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Voor de kinderen van
4-8 jaar richten we ons
op de oproep om voor
God te zingen.

Er zijn verschillende soorten psalmen. Bijvoorbeeld
lofpsalmen, klaagpsalmen en psalmen over de
geschiedenis. Psalm 148 is een lofpsalm, en wordt binnen
de lofpsalmen gerekend tot de ‘halleel-psalmen’. De
halleel-psalmen zijn lofpsalmen die beginnen en eindigen met ‘halleluja’.
In halleel is ‘halleluja’ te herkennen. De halleel-psalmen zijn in het
bijbelboek Psalmen steeds bij elkaar gezet; het zijn Psalm 113-118,
Psalm 135-136 en Psalm 145-150.
De halleel-psalmen horen bij de grote Joodse feesten (Pasen, het
Wekenfeest en het Loofhuttenfeest). Tijdens die feesten worden er
verschillende van deze psalmen gelezen, zowel thuis als in de synagoge.

Psalm 148 is één van de vrolijkste psalmen
die in het boek Psalmen staan. Net als de
andere halleel-psalmen begint en eindigt hij
met het woord ‘halleluja’. Het Hebreeuwse
woord halleluja bestaat uit de woorden
hallelu en ja. Hallelu betekent: ‘prijs!’, of ‘zing!’ en ja is een
korte vorm van de vier letters van Gods naam. Het woord
betekent dus: Zing voor God.

Voor de kinderen van
8-12 jaar richten we ons
ook op de oproep om
voor God te zingen, met
de motivatie dat alles
bestaat omdat God het
wil.

In de lofpsalmen staat soms ook een oproep aan de zon, de maan,
de sterren of andere natuurverschijnselen om God te loven. Lees
bijvoorbeeld Psalm 19:2: ‘De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig
God is. De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft:
de zon, de maan en de sterren.’, Psalm 98:8: ‘Rivieren, klap in je handen.
Bergen, doe mee en juich!’, of Psalm 103:21: ‘Dank de Heer, zon, maan en
sterren, die doen wat hij wil.’ (Bijbel Basics, zondag 24).

Deze zondag staat
Psalm 148 centraal:
alles en iedereen in de
hemel en op de aarde
moet zingen voor God.

Psalm 148 sluit goed aan bij Psalm 147, waar ook over de sterren
gesproken wordt. En ook in deze psalm spelen natuurverschijnselen een
rol, zoals sneeuw, ijs en dieren. Maar het verschil is dat Psalm 148 echt
een oproep is om God zingend te eren. In Psalm 147 wordt meer verteld
over wat God doet, en waarom we hem dus zouden moeten eren.

In deze psalm worden verschillende groepen aangesproken.
Van engelen en hemelbewoners tot zon, maan en sterren.
En van alle dieren in de zee en op het land tot bergen,
heuvels en planten. En ten slotte worden ook alle mensen
op aarde opgeroepen om te zingen: niet alleen koningen en
heersers, maar ook gewone mensen, van jong tot oud. Aan
het begin en einde van de psalm wordt duidelijk gemaakt
waarom: omdat God alles gewild en gemaakt heeft, en alles
een plek gegeven heeft (vers 5-6), en omdat God alle macht
heeft op aarde en in de hemel (vers 13).
Er kunnen twee redenen zijn waarom aan de natuur wordt
gevraagd om mee te doen met het zingen en juichen voor
God. Ten eerste omdat zingen en juichen met alles en
iedereen recht doet aan Gods macht en heerlijkheid. En
ten tweede omdat het opnoemen van al die verschillende
natuurelementen goed laat zien dat alles op aarde en in de
hemel bestaat omdat God het wil.
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4. UIT DE BIJBEL

5. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar
Voor de jongste kinderen is er een kaartje
met de tekst van Psalm 148:13.

4-12 jaar
In de kerkdienst
-	de organist, de pianist, of
het muziekteam
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4-6 jaar
Om te doen: Kun je zingen,
zing dan mee!
-	een liedje dat alle kinderen
kennen
-	allerlei muziekinstrumenten
zoals trommels, fluiten,
tamboerijnen, xylofoons,
enzovoort

Zing allemaal voor de Heer!
Want hij heeft alle macht op
aarde en in de hemel.
PSALM 148:13
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8-12 jaar
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met
de tekst van Psalm 148:5.
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4-8 jaar
Om te doen: Zing voor God!
-	een wijnglas op een dunne
voet
- water
8-12 jaar
Om te beginnen
-	de werkbladen met de vijf
meerkeuzevragen over de
zon, de maan en de sterren
-	drie pennen
-	drie vellen papier
Bijbeltekst
- een bijbel

En verder:
- een bijbel
Om te doen: Rap!
Per kind:
- het werkblad
- een pen
8-12 jaar
Om te doen: Voel je het?!
-	een handjevol ongekookte
rijst of couscous
-	een schaal
-	plasticfolie
-	een radio of cd-speler met
boxen
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8-10 jaar
Om te doen:
Psalm 148
Per kind:
- het werkblad
- een pen

6-8 jaar
Om te doen: Een oproep om
te zingen
-	de liedtekst uit het verhaal

Zing allemaal voor de Heer,
want jullie bestaan omdat hij het wilde.
PSALM 148:5
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