
   

 

 
Informatie 
De Hemelvaartpsalm… Zo staat Psalm 47 vaak 
bekend. De eerste zangers zongen deze Psalm 
niet met het oog op de hemelvaart van de Heere 

Jezus, maar waarschijnlijk werd de Psalm 
geschreven en gezongen toen de ark van het 
verbond door David naar Jeruzalem, de stad van 
David, werd gebracht. Het is dan ook geen 
wonder dat we hier met een lofpsalm te maken 

hebben. Want de ark was voor Israël het teken 
dat God genadig dichtbij was.  
In de nieuwtestamentische gemeente is deze 
Psalm echter altijd gelezen met het oog op de 
hemelvaart van de Heere Jezus. Zeker in de 
oude berijming, vers 6, komt dit treffend naar 
voren. 

In het opbrengen van de ark richting Jeruzalem, 
zien wij een prachtig beeld van de hemelvaart 
van de Heere Jezus. Mooi om deze Psalm eens 
rustig door te lezen en jezelf ook eens de vraag 
te stellen: ben ik ook zo blij dat de Heere Jezus 

naar de hemel is gegaan? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Juicht, o volken, juicht; 
Handklapt, en betuigt 

Onzen God uw vreugd; 
Weest te zaâm verheugd; 

Zingt des Hoogsten eer; 
Buigt u voor Hem neer. 

Alles ducht Zijn kracht; 
Alles vreest Zijn macht; 

Zijne Majesteit 
Maakt haar heerlijkheid, 

Over 't rond der aard', 
Wijd en zijd vermaard. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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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Juicht, o volken, juicht – Psalm 47:1 
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