
   

 
 
Informatie 
Psalm 84 is een psalm die tot de verbeelding spreekt. 
Je wordt meegenomen in de emoties van de dichter 
en het is makkelijk om je een beeld te vormen van 
een groep mensen die verlangend op weg is naar het 
huis van God. Het verlangen om bij God te zijn, staat 
in deze psalm centraal. 
 
De verwijzingen die er in de psalm zijn naar een reis, 
doet vermoeden dat het een lied van aanbidding en 
verlangen was van pelgrims die op weg waren naar 
Jeruzalem voor één van de grote feesten. De plaats 
om God te ontmoeten, was immers de tempel in 
Jeruzalem.  
 
De dichter heeft gezien dat zelfs de mus en de 
zwaluw een huis hebben gevonden in de tempel. Zo 
wil hij ook thuis zijn bij de HEERE. Hij beseft dat wie 
bij God woont welzalig, rijk gezegend, gelukkig is. 
Reden tot voortdurende lofprijzing! 
 
De psalm houdt ons ook een spiegel voor; Wij 
hoeven niet meer naar de tempel in Jeruzalem om 
God werkelijk te ontmoeten. We vormen samen met 
onze broeders en zusters het Lichaam van Christus 
en in het samenkomen kunnen we God ontmoeten. 
Hoe zit het met ons verlangen? 
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Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
de zwaluw legt haar jongen neer 
bij uw altaren in uw woning 
Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER, 
want daar is vrede; ik begeer 
bij U te zijn, mijn God en Koning! 
Welzalig wie daar wonen mag, 
hij zingt uw lof van dag tot dag 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 84:2 (Weerklank) 
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