
HOE JE ZIJN WOORD BETER HOORT.
WERKBLAD  bij https://vimeo.com/421766418        Foppe mei 2020

Opdracht 1. Lezen en schrijven (5-10 min) 
a. Dank God dat Hij tot je wil spreken door de Bijbel heen. 

b. Zoek de tekst op in twee Bijbelvertalingen. 

c. Lees de tekst hardop voor. 

d. Schijf de tekst over. Je kunt daarvoor deze tabellen gebruiken: 


Jeremia 17:7-8

NBV/Tenach Een andere vertaling 

Gezegend wie………………….. ………………………………………

wiens toeverlaat de Eeuwige is, ………………………………………

hij is als  …………………………… ………………………………………

zijn ………………reiken  
tot in de rivier.

………………………………………

Hij merkt de komst ………………..niet op, ………………………………………

zijn bladeren …………………………… ………………………………………

tijden van droogte ……………………….. ………………………………………

……………………..draagt hij vrucht. ………………………………………

Psalm 92:12-15

Psalm 1:3

Groot Nieuws Bijbel Een andere vertaling

Gelukkig is de mens ………………………………………
………………………………………

die vreugde vindt  
in de woorden van de Heer, 

………………………………………
………………………………………

ze steeds weer overdenkt,  
overdag en ‘s nachts.

………………………………………
………………………………………

https://vimeo.com/421766418


Opdracht 2. Tekenen (5-10 min) 
Tijdens het tekenen kun je luisteren naar: 


a. Psalm 92            https://www.youtube.com/watch?v=jERlH2pg7e4

b. Sheltering trees  https://www.youtube.com/watch?v=aSmuGxxgjP8Wie zich vult 

met Gods woorden, wordt als een boom om onder te schuilen: door je 
aanwezigheid, luisterend oor, wijze raad en gebeden. 


    
Opdracht 3. Overdenken (5-10 min) 
Deze vragen kun je zelf, om samen met een ander bespreken. 
Psalm 1:1-3  
	 1.	 Wat is het verschil tussen wandelen, staan en zitten? 

	 2.	 Bij wat voor water staat deze boom?

	 3.	 Wanneer draagt hij vrucht? 

	 4.	 Wat is er met zijn bladeren aan de hand? 


Jeremiah 17:7-8 
	 1.	 Wanneer ben je als deze boom? 

	 2.	 Wat doen de wortels van deze boom? 

	 3.	 Wat is droogte?


Psalm 92:12-15 
	 1.	 Wat is volgens deze psalm de overeenkomst tussen beide bomen?	

	 2.	 Een boom planten, Hoe doe je dat?	 

	 3.	 Waar zijn deze bomen geplant? 

	 4.	 Wanneer dragen ze vrucht? 

	 5.	 Wat is het getuigenis van deze bomen; Wat zeggen ze over de Heer?  


Opracht 4. Herhalen (10 min)
Leer een vers uit je hoofd, door het op een klein kaartje te schrijven en regelmatig hardop 
te herhalen. Bijvoorbeeld in een wandelingetje alleen. 

Teken/schilder/knutsel de bomen uit psalm 1; Psalm 92:12-15 en  Jeremia 17:7-8 

https://www.youtube.com/watch?v=jERlH2pg7e4
https://www.youtube.com/watch?v=aSmuGxxgjP8

