
   

 
 
Informatie 
 
Psalm 61 is geschreven door David. Waarschijnlijk was 
David toen hij deze psalm schreef, verdreven en 
verbannen door Saul of door zijn zoon Absolom.  
David zingt dat hij aan het einde van het land is en dat zijn 
hart haast bezweken is. Maar ondanks dat roept hij God 
wel aan. Als je de onberijmde psalm leest, lijkt het zelfs 
een logisch gevolg te zijn. Ik roep tot U, nu mijn hart 
bezwijkt (vers 3). 
 
In de vroegchristelijke kerk werden de psalmen veelvuldig 
gebeden. Psalmen laten veel menselijke emotie zien. Tish 
Warren schrijft in haar boek ‘Bidden in de nacht’  dat als 
we de psalmen veelvuldig bidden, ze ons veranderen. Niet 
van verdriet naar blijdschap. Klagende, verdrietige 
mensen worden niet opeens optimistisch. De psalmen 
zeggen ons niet: ‘Kop op’ of ‘Zo erg is het allemaal niet’. 
Ze vertellen ons ook niet precies waarom we lijden, maar 
ze richten wel onze blik op Gods liefde voor ons. Ze geven 
ruimte aan ons verdriet en leren ons om ons in dat 
verdriet vast te klemmen aan Gods beloften.  
 
Ook deze psalm begint in verdriet en met een smeekbede, 
maar eindigt in een loflied op Gods trouw. Deze week 
leren we het 1e vers van deze psalm. Het vers leert ons 
dat, waar we ook zijn, we God altijd kunnen en mogen 
aanroepen. Want Hij is een God die redt.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Wil o God, mijn smeking horen, 
neig uw oren 
en sla acht op mijn gebed. 
In verafgelegen streken, 
haast bezweken, 
Roep ik tot U, Heer, die redt.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 aan voor het digitale liedblad via 

https:/ /hervormdandel.nl/liedvandeweek  
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Psalm 61:1 (Weerklank) 
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