
   

 
 
Informatie 
Regelmatig kom ik bij oudere gemeenteleden en dan 
vertellen ze mij van alles over vroeger. Verdrietige 
verhalen en blijde verhalen. Prachtig als je als opa of 
oma iets van vroeger met de jongere generaties kunt 
delen. 
 
Precies daarover gaat Psalm 9: ‘Ik zal de HEERE loven 
met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.’ 
Ik hoor het de opa’s en oma’s al zeggen: ‘keinder, 
kom eens hier, moeten jullie eens horen wat de 
Heere God voor mij heeft gedaan.’ En als je het lastig 
vindt om iets persoonlijks te vertellen, pak dan de 
kinderbijbel er maar bij: ‘Zal ik jullie eens een 
prachtig verhaal voorlezen, dat echt is gebeurd?’ 
 
Voor steeds meer kinderen in Nederland vormen 
opa en oma de laatste schakel met God. Psalm 9 
spoort ons als volwassenen aan om niet alleen over 
school of over vroeger met onze kinderen te praten, 
maar juist ook over onze God.  
 
Tegelijk is Psalm 9 een prachtige psalm om met 
elkaar te zingen. God loven en elkaar oproepen om 
veel over God en Zijn grote daden met elkaar te 
praten. ‘Weten jullie het nog, van toen, toen God 
ons geholpen heeft? Dat maakt mij nog steeds 
dankbaar!’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tips 
- Vertel de eerste keer kort iets over het lied. 

- Zing het lied één keer per dag met elkaar. 

- Begin bij het eerste couplet en afhankelijk van de 

leeftijd van je kind, kun je vervolgens verder 

gaan met het volgende couplet. 

- Laat merken dat je het fijn vindt om met elkaar 

te zingen. 

- Mocht je het lastig vinden om te zingen, zing dan 

mee met YouTube of www.psalmboek.nl. 

- Kan je kind nog niet praten, geef hem of haar 

dan een muziekinstrumentje om op die manier 

mee te doen.  

 

Lied van de week 

Psalm 9 – Weerklank 

http://www.psalmboek.nl/

