
   

 
 
Informatie 
 

Het lied van deze week zingt over de Vader, Zoon en 
Geest. Zo wordt de Drie-enige God in dit lied 
geprezen. Het lied is een vertaling van het – in het 
Engels geschreven – ‘Praise Anthem’.  
 
De Drie-eenheid van God vinden we vaak een lastig 
thema. Het wordt daarom wel eens vergeleken met 
een ‘Dans van God’. Tim Keller schrijft: ‘Het leven 
van de Drie-eenheid kenmerkt zich niet door 
zelfgerichtheid, maar door wederzijdse, gevende 
liefde. Elk persoon van de Drie-eenheid bemint, 
vereert, eerbiedigt en verheugt zich in de andere 
personen. Dat schept een dynamische, pulserende 
dans van vreugde en liefde.’  
 
Als er in Genesis 1:26 staat ‘Laten Wij (Vader, Zoon 
en Geest) mensen maken naar Ons beeld, dan doet 
God dit, zodat we als mensen kunnen delen in die 
eeuwige liefdesdans. ‘We zijn geschapen om mee te 
dansen. Wij zijn geschapen om ons leven rondom 
Hem te bouwen, om van het kennen van God, het 
dienen van God, het verheugen van God en het lijken 
op God ons levensdoel en onze hartstocht te maken.’ 
 
Door het Lam van God, Jezus, worden we na de 
zondeval opnieuw uitgenodigd voor die ‘dans’; Om 
Hem tot het middelpunt van je leven te maken. 
Reden genoeg om met dit lied de Drie-enige God te 
prijzen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 

Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 aan 

voor het digitale Liedblad 

 

 

 

 

 

Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor uw naam 
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