
   

 
Informatie 
Lied 441 is een gebed om zegen. Een belangrijk 
gebed, want Gods zegen is niet vanzelfsprekend. 
Gods zegen is onverdiend en daarom bidden we 
erom. In Lied 441 klinken hele vertrouwde 
woorden. Afkomstig uit de Aäronitische zegen 
(Num. 6:24-26), die we ook vaak aan het einde 
van de dienst meekrijgen. Maar wat betekenen 
die woorden eigenlijk? 
‘Behoede’ staat voor bescherming en zorg. 
Vervolgens gaat het twee keer in de 
Aäronitische zegen om Gods aangezicht. 
Wanneer je vroeger het gezicht van een oud- 
Oosterse koning zag, dan kon dat twee dingen 
beteken: je dood of je leven. Als de koning je 
goed gezind was en je vriendelijk aankeek,  dan 
betekende dat een rijk gezegend leven. Maar als 
hij je kwaad aankeek, betekende dat 
waarschijnlijk je einde. Het laatste element gaat 
over vrede. Vrede in de Bijbel heeft alles te 
maken met heelheid, harmonie, goede 
verhoudingen. Dus met shalom.  
Deze geweldige dingen zegt God ons in de zegen 
toe, maar dan moet je ze wel willen ontvangen 
en dat leren we door Lied 441 biddend met 
elkaar te zingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

 

 

 

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. 

 

Vol vertrouwen bidden om Gods zegen, omdat 
God ons in Christus heeft gezegend! 

Lied van de week 
Zegen ons algoede – Lied 477 weerklank 


