
Iedere morgen klinkt het zingen van de psalmen prachtig vanuit de klaslokalen. Dit 
ontroert steeds opnieuw. Al decennialang is het de gewoonte binnen het reformato-

risch basisonderwijs om de leerlingen iedere week een psalm aan te leren. We weten 
allemaal hoe waardevol dit is. Ouderen kennen nog veel psalmen uit het hoofd die ze op 
de basisschool hebben geleerd.

Toch is het voor leerlingen niet altijd eenvoudig om te begrijpen wat ze zingen. In som-
mige psalmen staan woorden die in het hedendaags taalgebruik niet meer gebruikt wor-
den. Dat vraagt om uitleg van deze bijbelse woordenschat. Wat betekent bijvoorbeeld 
het woordje ‘verheven’? Of wat wordt er bedoeld met ‘ontfermen’? 

Project taal van de Bijbel
Door de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), KOC Visie en betrokkenen uit het basison-
derwijs is een project gestart om gericht aan deze bijbelse woordenschat te werken. De 
bedoeling van dit project is het uitleggen van woorden die in de Statenvertaling staan, 
maar in het hedendaagse taalgebruik niet of nauwelijks voorkomen. Omdat veel van 
deze woorden ook terugkomen in de berijmde psalmen, is gekozen om de psalmen als 
context te gebruiken. Concreet betekent dit dat er woordenschatlessen worden ontwor-
pen aan de hand van de psalmen. 

Woordenschat
De woordenschatlessen sluiten aan bij de psalmen die worden aangeboden in de me-
thode ‘Vertel het Woord’ en ‘Hoor het Woord’ voor de groepen 3 tot en met 6. Bij iedere 
psalm zijn twee oudere of identiteitsgebonden woorden uitgekozen, waarvan een script 
is gemaakt. Dit script gebruikt de leerkracht als uitleg voor het woord dat in de psalm 
naar voren komt. Daarnaast zijn woordposters ontworpen, die het aangeboden woord 
visueel maken voor de leerling. Deze kunnen tijdens het aanleren van de psalm in die 
week ook gebruikt worden als onderwijsmateriaal in de klas. 

In de scripts is gebruikgemaakt van de didactiek van woordenschat aan de hand van 
onderdelen van de viertakt, die ook wordt gebruikt in de taalmethodes bij het aanbie-
den van woordenschat. In de scripts staan voorbeelden die passen bij de leefwereld van 
de leerling. Daardoor kunnen de nieuwe woorden verbonden worden aan de bestaande 
woordenschat. Dit wordt ook wel de fase van voorbewerken genoemd. Ook wordt het 
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woord op zoveel mogelijk verschillende manieren aangeboden, zodat de leerling het 
woord kan onthouden en verbinden aan zijn of haar bestaande woordenschat. In de 
viertakt is dit de fase van semantiseren. Door het gebruikmaken van de woordposters 
kan het woord de hele week herhaald worden en is er ruimte voor consolideren. 

Doel
Deze woordenschatlessen zijn niet de vervanging van de uitleg van de psalm. Ze zijn 
bedoeld als hulpmiddel om na de uitleg van de inhoud van de psalm extra aandacht te 
geven aan de moeilijkere woorden. Er is bewust voor gekozen om hierin geen toepas-
sing te maken richting de leerlingen, omdat het primaire doel van deze lessen is gericht 
op het uitleggen van de bijbelse woordenschat. 

Voorbeeldlessen
In deze lesbrief geven we u enkele voorbeelden van de ontworpen lessen. Deze kunt u 
vrij gebruiken en toepassen in de klas. Voordat we verdergaan met het maken van een 
complete uitgave bij alle psalmen, willen we peilen welke behoefte er op scholen is om 
deze materialen in te zetten voor het aanbieden van bijbelse woordenschat uit de psal-
men. Daarom willen we u vragen om bij interesse naar het complete aanbod van deze 
scripts en woordposters een vrijblijvende mail te sturen naar dmwvandertang@koc.nu 
Zo kunnen we de belangstelling voor de lessen inventariseren. In de komende weken 
ontvangt u hierover een herinneringsmail. 
Onze verwachting is dat de methode voor groep 3/4 in de loop van D.V. 2022 gereed zal zijn.
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Concreet: 
 • Voor de leerkracht:
 script om bijbelse woorden uit te leggen aan de hand van een psalm
 • Voor de leerling:
 woordposter in A3 formaat om op te hangen in de klas (ook digitaal
 verkrijgbaar)
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