
   

 
Informatie 
De laatste psalm. 
Denk er eens even over na: met welk doel heeft 
God mij geschapen? Of waarom ben ik er 
eigenlijk? Besef je eigenlijk al waarin je echte 
geluk ligt? Het antwoord op al deze vragen kun 
je in deze laatste psalm vinden. 
God heeft ons geschapen om Hem te loven en te 
prijzen. Door de zonde kunnen we dat niet meer 
volmaakt, maar God wil ons dat weer leren. 
Deze psalm roept ons op om God met alle toen 
bekende muziekinstrumenten te loven, met de 
bazuin, de luit, harp, trommel, fluit, snarenspel, 
orgel en de schel klinkende cimbalen.  
Zo moeten wij God loven en prijzen, met hart en 
ziel en alles wat in ons is. Voor wat Hij voor ons 
gedaan heeft in Christus Zijn Zoon en dat voor 
heel de wereld.  
Looft Hem in Zijn heiligdom, dat betekent: laat 
heel de hemel God grootmaken om Zijn 
geweldige grootheid. Maar niet alleen de hemel: 
laat alles wat adem heeft Hem loven. Zoals we 
dat nu weer zien in de natuur, de 
sneeuwklokjes, krokusjes, alles wat weer tot 
leven komt in de lente, ook de vogels zingen 
weer Gods lof. Zingt u, zing jij, met hen mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft 
Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 

 

 

      

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. 

Halleluja! 

Lied van de week 

Psalm 150:1 – oude berijming 

http://www.psalmboek.nl/
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