
wat heb je nodig?
* een glas  * een lepel  * water  * olijfolie  * zout  * rode inkt

Vul het glas driekwart
met water.

1

Druppel er wat
rode inkt in.

2
Schenk wat olie bij het water,

tot tot een laag van ongeveer
één centimeter dik.

Wacht even tot de olie op
het water gaat liggen.

3

Voeg voorzichtig een lepel zout
toe aan het water en de olie.

4

Wat
gebeurt

er?

GODS MACHT  

IS BIJZONDER

De mensen moeten 
juichen voor God. De hele aarde doet 
mee! Dat moet er bijzonder uitzien. Ook 
dit proefje zorgt voor een wauw-effect.

GOD IS KONING

In de psalmen wordt God regelmatig koning genoemd. 
Volgens die psalmen woont God in de hemel. Hij overwint 
al zijn vijanden op aarde en in de hemel. En God als 
koning is ook een rechter. Hij zorgt ervoor dat mensen 
eerlijk behandeld worden. Hij zorgt voor arme mensen, en 
voor vrouwen zonder man en kinderen zonder vader.

De Heer is een goede koning.
Een donkere wolk is om hem heen,

en vuur gaat voor hem uit.

Psalm 97:2-3
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God is koningKONINGSPSALMEN

In sommige psalmen in het bijbelboek Psalmen 
staat de koning centraal. Deze psalmen worden 
de koningspsalmen genoemd. Psalm 97 is zo’n koningspsalm, 
maar er zijn er meer. Maak met verschillende koningspsalmen 
een zin uit Psalm 97. In deze zin lees je waaraan je onder 
andere kunt zien dat God een goede koning is. Zoek in elke 
Psalm de aangegeven woorden op, en zet die achter elkaar.

Psalm 2:7,  
woord 3 en 4

Psalm 45:12, 
woord 15

Psalm 18:51, 
woord 9

Psalm 95:1,  
woord 15

Psalm 72:5,  
woord 10

Psalm 72:12, 
woord 5

Psalm 24:10,  
woord 14
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Psalm 20:7, 
woord 16
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