
   

 
Informatie 
De eerste regel van Psalm 116 is puur goud. 
David erkent en zingt het uit: ‘Ik heb de Heere 
lief!’ En dat is ook geen wonder, want God 
luistert naar zijn hulpgeroep. 
 
Psalm 116 gaat over verlossing uit de macht van 
de dood. En daarom kan David niet anders dan 
Zijn God liefhebben en Zijn naam in het midden 
van de gemeente danken. 
 
Psalm 116 meezingen, is het hoofddoel van je 
leven. Wie Psalm 116 met mond en hart 
meezingt, heeft ontdekt dat we door de Heere 
Jezus uit de macht van de dood zijn bevrijdt en 
overgezet zijn in het Rijk van Zijn liefde.  
 
Wie dat heeft ontdekt, heeft God lief en verlangt 
ernaar om Hem midden in Zijn gemeente te 
danken. De Avondmaalsbeker op te heffen en 
God voor Zijn redding te loven en te prijzen. 
 
Je kinderen en kleinkinderen Psalm 116 leren 
zingen, is dan ook één van de meest bijzondere 
dingen om te mogen doen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God heb ik lief; 
want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, 
mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k 
roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, 
Hij redt mij keer op keer. 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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. 

- Meld je via 

https://hervormdandel.nl/liedvandeweek voor 

het digitale Liedblad. 

 

‘k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden 

Lied van de week 

Psalm 116:1 – oude berijming 
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