
   

 
Informatie 
Psalm 93 hoort bij een groep psalmen waarin de 
grootheid van Israëls God werd bezongen. De 
God die alle vijandige machten overwon. 
Daarmee is Psalm 93 ook een profetie en 
garantie dat God ook de eindoverwinning zal 
behalen. 
Deze machtige God van Israël is trouw aan wat 
Hij heeft beloofd. Hij doet wat Hij zegt. Die 
trouw is dé reden waarom het huis van God een 
pronkstuk, een sieraad is. 
De tempel was niet bijzonder vanwege de 
prachtige gebouwen, maar vanwege Israëls God 
die er woonde. Dat gold toen voor de tempel en 
dat geldt nu voor de gemeente. De heiligheid 
van Christus straalt af op Zijn gemeente en dat 
maakt Zijn gemeente kostbaar en bijzonder. Dat 
is dan ook ons enige houvast. Wij zijn zondig en 
onrein, maar dankzij Zijn verzoenend sterven, 
noemt Hij wie in Hem geloofd ‘heilig’ en ‘rein’. 
Psalm 93 herinnert ons aan Gods macht en Zijn 
trouw. Juist nu in een wereld vol dreiging en 
onrust. Onze God loopt het niet uit de hand. Zijn 
macht is groot, Zijn trouw zal nooit vergaan!  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit 

vergaan; 

Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 

De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 

Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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