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Jaarthema 2015 

Psalm 139: vers 5 

Gij omgeeft mij 

van achteren 

en van voren 

En Gij legt Uw Hand op mij. 

Dit boekje hoort bij  de Bijbel-
studie van het jaar 2015 over 
het jaarthema van de ge-
meente Eben-Haëzer. 
Het bevat informatie over Da-

vid, de schrijver van veel Psal-

men, vragen, puzzels en 

kleurplaten en geeft de moge-

lijkheid om te schrijven en om 

vragen te noteren om over na 

te denken. Of om heel ont-

spannen te kleuren en te le-

zen!  

We hopen dat het een waardevolle 
aanvulling mag zijn op de studie en 
jullie een mogelijkheid biedt om op 
een verdiepende manier met het 
woord van God bezig te zijn. 
Over de gebruikswijze: 
 
 
De pagina’s zijn telkens gegroepeerd 
rond een aantal verzen uit Psalm 139. 
We wensen jullie een hele goede week 

toe!  



 

1 Here, Gij doorgrondt en kent mij; 

 

2 Gij kent mijn zitten en mijn 
 opstaan, Gij verstaat van verre  
mijn gedachten; 
 
3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, 
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. 
 
4 Want er is geen woord op mijn tong, 

of, zie, Here, Gij kent het volkomen; 

 

5 Gij omgeeft mij van achteren  

en van voren en Gij legt uw hand 

op mij. 
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David (1) 

David was de tweede koning van Israël, van 

ca. 1010-970. Hij werd door de profeet Samuël 

in de stad Bethlehem gezalfd tot koning. David 

was de jongste zoon van Isaï en was schaap-

herder en muzikant; hij speelde op een lier. 

Op het moment van zijn zalving was Saul nog 

koning,  die de eerste koning van Israël was.  

Als Saul periodes krijgt van somberheid, 
wordt er gezocht naar iemand die hem kan 
opvrolijken. Dan komt David in beeld. Hij 
wordt gevraagd om muziek te maken in het 
paleis van koning Saul. Er ontstaat een goede 
band tussen Saul en David en David wordt 
ook wapendrager van de koning. Telkens als 
Saul overvallen werd door een sombere bui, 
moest David voor hem spelen. Hij ging wel 
vaak terug naar zijn vader om voor de scha-
pen te zorgen. 
Als koning Saul optrekt tegen de Filistijnen, 

worden er ook drie broers van David opge-

roepen om te vechten tegen de Filistijnen. 

David moet van zijn vader zijn broers op 

gaan zoeken en zo komt hij terecht in het dal 

van Sefela, waar twee legers tegenover el-

kaar staan opgesteld. Geen van beide durfde 

een aanval door de open vlakte te riskeren, 

tegen de helling op.  De Filistijnen lieten een 

reusachtige soldaat uit Gat naar voren tre-

den; Goliath. Hij droeg een zwaar bronzen 

harnas, een groot zwaard en een enorme 

speer. Hij paradeerde dagelijks tussen de li-

nies van de Filistijnen en de Israëlieten en 

daagde hen uit om tegen hem te vechten. Hij 

beschimpte de Israëlieten en hun God, iede-

re dag opnieuw.  

 

 

   Als David dit tafereel aanziet, zegt hij 
heel dapper tegen de koning: ‘ik zal vech-
ten tegen die reus’! Saul is verwonderd 
over het vertrouwen van David en geeft 
hem uiteindelijk toestemming om het ge-
vecht aan te gaan, maar niet voordat hij 
hem een complete wapenuitrusting 
geeft. David merkt al snel dat dit hem 
veel te zwaar is. Hij heeft al eens een 
leeuw en een beer gedood en dat zonder 
uitrusting. Nee, David wil alleen een slin-
ger en stenen om de Filistijn te lijf te 
gaan. 
Goliath kon zijn ogen niet geloven! Hij 
riep honend dat hij de jongen aan stuk-
ken zou snijden. David wachtte het juiste 
moment af, slingerde een steen en trof 
Goliath recht op zijn voorhoofd, zodat hij 
bewusteloos neerviel. David sprong naar 
Goliath en sloeg zijn hoofd af met zijn ei-
gen zwaard. De Filistijnen sloegen op de 
vlucht, toen ze zagen dat hun kampioen 
gedood was, woest achtervolgd door de 
Israëlitische troepen. 

 





Here, Gij doorgrondt en kent mij; 

 

Gij verstaat van verre mijn gedachten 

Psalm 139:  vers  1 en 2 
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De namen van God, onze naam 
Psalm 139 begint met de naam van God: Jahweh, Ik ben. Je komt 
in de Bijbel nog meer namen tegen van God: Eeuwige, de Naam, 
HERE, Adonai, JHWH, Elohim. 
 
In de Bijbel gaven veel mensen een Naam aan God! Je kunt ook zeggen;  
dit is de manier waarop God liet zien, wie  Hij wilde zijn voor hen! 
Deze naam had vaak betrekking op hun leven en hun relatie met God. Dit is heel bij-
zonder om te lezen. 
 

De herder David  noemt God: Mijn Herder. 
De richter Gideon noemt God: Mijn Richter. 
 

De naam Elohim betekent; sterkte, macht en deze naam komt 2300 keer in het Oude 
Testament voor. 
 

We zoeken van een aantal personen in de Bijbel op, hoe zij God noemen. Als je de 
vindplaats gevonden hebt, schrijf je de naam op het juiste etiket. Bijvoorbeeld: God is 
trouw. 
 
Als laatste vraag: Wie is God voor jou? Deze naam kun je in het hart invullen! 



De namen van 

God 
1 
 

2 
 

 

 

3 
 

 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

8 
 

9 
 

12 
 

10 
 

Zo spreek ik God 

aan: 
 

 

11 
 



 

Jahweh         De Eeuwige        De Naam 

Heer                                                 Here  
 
 
 
 
God     

 Adonai                              
Herder 

    Elohim                           JHWH        

 

Herder                 Eeuwige    
  Trooster Almachtig 

           Dichtbij     

Heer                   Herder                             

Schrijf 5 kernwoorden op van de Bijbelstudie die jou het meest aanspraken 



 

  No man fights alone ! 



 
 

Hoe kan het toch dat God mijn doen en laten, mijn woor-

den en gedachten zo verbluffend goed kent? 

Waarom kan ik nooit ontsnappen aan Zijn aandacht, zorg 

en bescherming, zelfs toen ik nog in de buik van mijn 

moeder verborgen was? Dat antwoord staat in Psalm 

139, de verzen 13 tot en met 16! 

Omdat Hij ons met weergaloze liefde gemaakt heeft, 

omdat wij Zijn schepselen zijn! 

God kent jou vanaf het begin! Helemaal van buiten en 

van binnenin! 

 

Zoek de volgende teksten op en schrijf ze op. 

 
 

Als je dit leest,  wat heeft het jou dan te zeggen? 

Jeremia 1,  vers 5   

    

Galaten 1, vers 15   

    

Jesaja 44, vers 2   

    

Psalm 100, vers 3   

Galaten 4, vers 9 
  

Maar nu jullie God kennen, meer nog, 
door God gekend zijn. 
  



Mijn hartenwens aan jou! 
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Vragen om verder over na te praten 

 



 L E B J I B U V  
A I P R P E F R  

V S E E R O I E  

O R O F O T H U  

T V E L D X A G  

G O E D H E I D  

N G S L E L N E  

D C L H R G C D 

 

liefde, vrede, bijbel,  
vreugde, geloof, 
 goedheid 

 

Aantekeningen 



           

            Gij onderzoekt  

        mijn gaan en mijn  

     Liggen, met al mijn wegen  

          zijt Gij vertrouwd. 

   Want er is geen woord op mijn  

     tong, of zie, Here, Gij kent  

           het volkomen. 
 

 

                 Psalm 139:  vers  3 en 4 
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Psalm 139: vers 3 en 4 

Ons levenspad 
 
Hij kent ons vanaf het begin! En ook het pad wat wij elke dag 

bewandelen is bij Hem bekend. De volgende teksten in de bij-

bel gaan over ons dagelijkse pad. Zoek deze teksten op en 

schrijf ze op, misschien kun je zelf ook mooie teksten vinden. 

Kies daarna de tekst uit die jou het meest aanspreekt. Leg in 

exact 1 minuut uit waarom je deze tekst koos. 

Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven 

Handelingen 17:28 

Efeze  4: 20-24 

1 Thessalonicenzen 5: 23 

Fillipenzen 1:6  

   Psalm 32:6 1 

2 

3 

4 

5 



6 

7 

8 

9 

10 



Schrijf vijf kernwoorden op van de Bijbelstudie  

die jou het meest aanspaken…… 



In Psalm 139 vers 2 staat dat God al jouw wegen kent.  En 
wij mogen God kennen! 
Hoe kun jij God leren kennen?  



 

Gods hartenwens aan jou! 
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Bijvoorbeeld: Fil 4:7/ Col.1: 11/1 Tess.4:14/Rom.8:32/ Ef. 3:16 
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Vragen om verder over na te praten 

 



Aantekeningen 

L  B   E   R  T   O  T  H  D   N  L  J    W  P  S   I   E  L   A   P  
E  E   E   P  S  A   U  H  M  F  
D  S   K   I   S  P   T  L   R  S  
E  E   T   O  S  A   E  U  E  U  
F  B   D  G   N  D  L  E   D  E  B  N   P  O   E  I   A  M   R  D  H  F   J   M   P V  N  O   E  N  
S  D  S   T   D  A  F  G   H  N  
N  M O   O   E  D V  O   G  S  

 

david, jonathan, speer, 
koning, paleis, psalmen, 

herder, luit 



    Gij omgeeft mij van achteren en  

van voren en Gij legt Uw hand op mij. 

Het begrijpen is mij te wonderbaar, ik 

kan er niet bij. 

 

          Psalm 139:  vers  5 en 6 
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       Psalm 139: 5-6 

 

5 Gij omgeeft mij van achteren    

en van voren en Gij legt uw     

hand op mij. 

 

    6 Het begrijpen is mij  

        te wonderbaar, 

    te verheven, ik kan er  

               niet bij. 



 

 

David(2) 

 

Na de overwinning van David op Goliath, brengt Abner, de  gene-

raal van Saul, David voor de koning, die hem vroeg in dienst te blij-

ven. Er ontstaat een hele bijzondere vriendschap tussen David en de 

zoon van Saul; Jonathan. Jonathan gaf David als teken van verbon-

denheid zijn mantel en zijn zwaard en boog. 

Davids roem en populariteit groeiden. Toen het leger terugkwam 

van de veldtocht, zongen de vrouwen; “Saul versloeg ze bij duizen-

den, David bij tienduizenden”! De koning was boos en Saul hield 

van toen af aan David in de gaten.  In een van zijn boze buien, pro-

beerde Saul hem tot twee keer toe te doden met zijn speer. Hij stuur-

de David op gevaarlijke tochten, in de hoop dat David zou sneuve-

len in de strijd. Hij beloofde David dat hij een van zijn dochters zou 

mogen trouwen, als hij honderd Filistijnen zou doden. In plaats van 

te sterven, slaagde David erin om twee honderd Filistijnen te doden 

en hij keerde terug om met prinses Mikal te trouwen. 

Davids aanzien wordt steeds groter bij het volk, maar Sauls wrok 

groeit ook. 

Steeds vaker probeert Saul hem te doden, maar Mikal helpt David te 

ontvluchten door een pop in zijn bed te leggen en te doen alsof Da-

vid ziek was.  David vluchtte naar de oude profeet Samuël. 

Saul stuurde mannen om hem gevangen te nemen, op een dag komt 

hij zelf naar Samuël, maar het lukt hem niet om David te pakken. In 

het geheim ontmoet David Jonathan en hij vertelde hem dat hij maar 

één stap van de dood af stond. Dit blijkt duidelijk als David niet ver-

schijnt op een maaltijd aan het hof, Saul was  woedend en Jonathan 

moet toegeven dat David niet meer veilig is voor Saul. David vlucht 

naar het priesterlijke heiligdom in Nob en doet alsof hij hij een bij-

zondere opdracht voor de koning heeft. De opperpriester Achimelek 

gaf hem brood dat voor de tempel bestemd was en het zwaard dat 

David van Goliath had afgenomen. Als Saul hier achter komt, laat 

hij alle priesters van Nob vermoorden.  



 

 

Alleen Abjatar, de zoon van de opperpriester kan ontvluchten, hij 

slaagde erin om zich aan te sluiten bij David in de bergen.  David 

blijft zich verplaatsen en vestigt zich in de rotsen en grotten in de 

buurt van de Dode Zee in Engedi.   

Saul kwam terug met drieduizend mannen om zijn zoektocht 

naar David voort te zetten. Hij gaat een donkere grot binnen om 

te rusten, zonder te weten dat David zich daarin ook verscholen 

had. Zo krijgt David de kans om Saul te doden! Toch zag David 

daarvan af, hij spaart het leven van de koning. Hij snijdt, als Saul 

slaapt, stilletjes een stuk van de zoom af van de mantel van Saul. 

Als Saul de grot uitkomt, komt David achter hem aan en roept 

hem. Toen Saul zich omdraaide, knielt David op de grond en 

roept uit dat hij de koning nooit enig kwaad had gedaan en zo-

juist zijn leven had gespaard. Saul was ontdaan; “jij vergeldt 

kwaad met goed, maar ik goed met kwaad”, riep hij uit. Saul be-

seft dat David op een dag koning van Israël zal worden en 

smeekt David om zijn familie te sparen. 

Na vele lange jaren strijd wordt Saul verslagen door de Filistij-

nen.  Zijn zonen Abinadab, Malchi-Sua en Jonathan sterven en 

koning Saul maakt een einde aan zijn leven, om niet in handen 

van de vijand te vallen. David treurt om het leven van de koning 

en om het leven van zijn goede vriend Jonathan. David wordt ko-

ning van de stam Juda, maar de andere stammen riepen Isboseth, 

een zoon van Saul uit tot koning. Moest David nu weer gaan 

strijden? Strijden om het koningschap van het gehele land? Nee, 

David gaf het over aan Gods Hand en geloofde dat het volk zich 

aan hem zou onderwerpen op Gods tijd. En dit gebeurt, na zeven 

en een halfjaar, toen Isboseth door zijn eigen mannen gedood 

werd, kwamen de andere stammen tot David en zalfden hem tot 

koning. Gods belofte was vervuld. 



God is bij je 
God kent ons en is voor ons, achter ons en om ons heen. Hij kent 
ons zitten en ons opstaan, onze gedachten! David bidt om Gods 

geest en Zijn nabijheid en om wijsheid.  De psalmen staan dan ook 
vol van bemoedigende woorden. 

 

Psalm Tekst kernwoord 

Psalm 16:2 Ik zeg tot de Heer, U bent mijn Heer, 

mijn geluk, niemand gaat u te boven! 

  

Psalm 34:9   Goedheid 

  

  

Psalm 31:4     

  

  

Psalm 73:26   Rots 

  

  

Psalm 62:7     

  

  

Psalm 23;1,2     

  

  

Eigen tekst-keuze     

 

Zoek met elkaar de volgende teksten eens op uit de psalmen  

en verwonder je! 

Kies een tekst uit en vertel waarom je deze hebt gekozen . 



David vocht 
met Goliath en 
hij droeg geen 
wapenrusting. 
In het nieuwe 

testament 
spreekt Paulus 
wel over een 

wapenrusting. 
Een wapenrus-

ting voor gelovi-
gen. Wat zou 

dat betekenen? 
Je kunt in de 

bijbel opzoeken: 

Efeze 6: vers 14 

tot 18 



Zoek de vol-
gende  
woorden: 

 

SOLDIER 
 WAR 
VICTORY 
ANGEL 
BIBLE 
PSALMS 
AGAINST 
MIGHTY 
INSPIRATION 

Opdracht: wie is jouw geloofsheld? Kies iemand uit de 
bijbel en iemand om je heen? Leg uit! 



Schrijf de vijf 
kernwoorden op 

van de Bijbelstu-

die die jou het 

meest aanspraken! 
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Vragen om verder over na te praten 

 



Aantekeningen 



Psalm 139:  vers  7-10 
 

Waar zou ik gaan, weg van Uw geest, 

En waarheen zou ik weg van Uw aan-

gezicht vluchten? 

Indien in naar de hemelen zou op-

klimmen- daar bent U. 

En zou ik mijn bed spreiden in het 

onwaarneembare_ U bent daar. 

Zou ik mijn vleugels van het morgen-

rood uitslaan, zou ik mijn tent op-

slaan aan het achterste van de zee- 

Ook daar zou Uw hand mij geleiden en zou 

uw rechterhand mij vasthouden. 
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God is overal 
 

7 ‘Waarheen zou ik gaan, weg van Uw geest, 

en waarheen zou ik weg van Uw aangezicht 

vluchten? 
 
8 Indien ik naar de hemelen zou opklimmen– 
daar bent U, en zou ik mijn bed spreiden in het 
onwaarneembare– U bent daar. 
 

9 Zou ik mijn vleugels van het morgenrood uitslaan, zou 

ik mijn tent opslaan aan het achterste van de zee  

 

10 ook daar zou uw hand mij geleiden. En 

zou uw rechterhand mij vasthouden.’ 

 



 

Gods geest in ons. 
 

In het oude testament was de Geest van God op de mens. In 
het nieuwe testament hebben wij de Geest van God in ons, 

waarmee we verzegeld zijn! Lees de volgende teksten maar! 
En verwonder je! 

1.  Handelingen 2:4 

2. Handelingen 4:31 

3. Efeze 3: 17 

4. Efeze 1: 13 

5. Kolossenzen 3: 16 

6. Filippenzen 4:7 

1.———————————— 
 

2.———————————————————- 

 

3.—————————————————–—- 

 

4.——————————————————— 

 

5.—————————————————— 

 

6.———————————————— 



God is voor ons, achter ons en om ons heen! 

Wij hebben Gods geest  IN ons, de Trooster!  

De geest geeft vrucht in ons leven: liefde! Zoek de UITWERKING van liefde 

op in je bijbel en schrijf deze beloften op (14).  

Je kunt ze vinden in 1 Korintiërs 13: 4-8. 



Schrijf de 5 kernwoorden op van de Bijbelstudie 



David vocht niet alleen! Hij wist dat God hem geroepen had tot een 
speciale taak en hem de overwinning zou geven…. 
…Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, 
for the Lord your God will be with you wherever you go.” 
Joshua 1:9 (NIV) 
…Father to the fatherless, defender of widows— 
this is God, whose dwelling is holy. 
Psalm 68:5 (NLT) 
The Lord is like a father to his children, 
tender and compassionate to those who fear him. 
Psalm 103:13 (NLT) 
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not 

afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee 

whithersoever thou goest. Joshua 1:9 

NO MAN FIGHTS ALONE! 

Wat heb jij 

te zeggen? 

 

Kies een 

tekst uit en 

leg in een 

minuut uit 

wat deze 

tekst jou 

te zeggen 

heeft! 

https://bible.com/111/jos.1.9.niv
https://www.bible.com/bible/116/psa.68.5.nlt
https://bible.com/116/psa.103.13.nlt
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Vragen om verder over na te praten 



Aantekeningen 

 

L F D N O T R E T K I X H X E D  T O G F H N W W T N Z N P H H Z  A J I L O G E Q S B A O S R S E  T I S W R E T S O O R T A E E A  E K D N Y E C E P L A D L N H P  H N G S A H T N D A I M M A S M  S H T S U N Q R L E A R E I G F  A I R I I F I P H I M E N T S A  Y I L D O K L D B T C D D S X X  T E R P L I E F D E I H C E A S  N G P W U O R T O V I Q T R R S  D I E H G I T R A H M R A B S V  P E C T X I E D H H E S N M L R  R S L I G T Y R E G T F E I N R  C F Q O P L E D A O O H S E S P  O W A E A X E F R I J R H D C M  
 

Zoek de volgende woorden:  trooster, psalmen, david, liefde, barmhartig-heid, vrede, goedheid, trouw, rots, schuilplaats, schuilen, licht 



Bakkie troost 

Wie geef jij een 

bakkie troost? 
 



 

  Psalm 139:  vers  11 - 12 

 

Zou ik zeggen: Zeker, 

duisternis omgeeft mij 

en nacht omgordt mij 

Ook de duisternis 

maakt het niet duister 

voor u 

En de nacht is licht als 

de dag; 

Duisternis is als licht 

voor u. 

  D
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Psalm 139: 10-12 

 
11 ‘Zou ik zeggen: ‘De duisternis omgeeft mij en 
nacht omgordt mij’. 

 

12 ook de duisternis maakt het niet duister voor U en de nacht is  
licht als de dag: duisternis is als licht voor U’.  



Maak mij, HEER, 

met Uw wegen ver-

trouwd, leer mij Uw   
paden te gaan. 

De H
EER behoed

t je
 vo

or 

alle 
kwaad, 

Hij w
aakt ov

er j
e le

ven
, 

de H
EER houdt d

e w
acht 

ove
r je

 ga
an en

 je 
kom

en 

van nu tot
 in

 eeu
wigh

eid
. 

k 

Leg je leve
n in de han-

den van de HEER, 

vertrouw op Hem, Hij 

zal dit voor je
 doen: 

het recht zal dagen als 

het morgenlicht, 

de gerechtigheid stralen 

als de middagzon. 

Zolang wij leven, leven 
we voor de Heer; en wanneer wij sterven, 

sterven we voor de Heer. 
Dus of we nu leven of 
sterven, we zijn altijd 
van de Heer. 

Ik  vergeet jou nooit. Ik heb je in Mijn 
handpalm gegrift, 
je muren staan Mij 
steeds voor ogen. 
 

Wees niet bang, want 

Ik ben bij je, 

vrees n
iet, want Ik ben 

je God. 

Ik zal je ster
ken, Ik zal 

je helpen, 

je steunen met mijn 

onoverwinnelijke 

rechterhand.        

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zich-zelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn ei-gen last. 

Teksten om over door te praten met elkaar……. 

http://dailyverses.net/nl/afhankelijkheid
http://dailyverses.net/nl/afhankelijkheid
http://dailyverses.net/nl/afhankelijkheid
http://dailyverses.net/nl/afhankelijkheid
http://dailyverses.net/nl/afhankelijkheid
http://dailyverses.net/nl/afhankelijkheid
http://dailyverses.net/nl/afhankelijkheid
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren
http://dailyverses.net/nl/piekeren


2 Timotheüs 1, vers 7 

Efeze 3, vers 20 

 

Hij omgeeft je van achteren en van voren en Hij legt 

Zijn Hand op jou! Dat is wat… als het licht is en als 

het donker is, God is er. Paulus legt ons uit wat dat 

voor ons betekent. Zoek de volgende teksten op en je 

zult verbaasd zijn! 

 

Wat geeft God ons? 
 

Search and Find! 



Schrijf de 5 kernwoorden op van de bijbelstudie 



 

1 

2 

4 

3 

5 

Vragen om verder over na te praten 



Aantekeningen 

R E  T  S  O O  R T  

I  N  E  S  L  E  E W  

L E  I   Z   I  E  K O  

K G L   I  D  T  N T  

L  E D  N A  W A H  

R  Z S  R  E  D O C  

E  S I   S   R  O R I  

S  E D  A  N  E G L  

 

anker, ziel, licht, 

 trooster, genade, 

 wandel, zegen 
 



Gods Woord is een licht op je pad! 
 



Jouw Naam: 

 


