
   

 
 
Informatie 
Psalm 93 is een korte psalm met als thema ‘De Heer 
regeert’. Matthew Henry schrijft bij deze psalm dat 
er naast ons geloof in het bestaan van God, niets is 
dat voor ons meer van belang is om te geloven en 
over na te denken dan Gods heerschappij. Dat Hij 
regeert.  
 
In het vers wat we deze week leren, schittert God als 
Koning. Hij draagt zijn macht als mantel. Of zoals er 
in de onberijmde versie staat ‘Hij is met majesteit 
bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf 
omgord met macht.’ Aan deze macht is het te 
danken dat de wereld vast staat en niet wankelt. 
God onderhoudt zijn schepping. En omdat Hij de 
Schepper is, staat ook zijn troon vast. Gods recht om 
de schepping te regeren, is gegrond op het feit dat 
Hij haar heeft gemaakt. Dat is zo van oudsher, van 
eeuwigheid en zal tot in eeuwigheid zo blijven.  
 
In het vervolg van de psalm zien we dat God 
machtiger is dan de rivieren die hun stem verheffen, 
dan het water dat bruist en dan het kolken van de 
zee. Welke storm er op de aarde of in ons leven ook 
woedt, God regeert en we kunnen vertrouwen op 
zijn beloften. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Heer is Koning, Hij regeert alleen, 
Hij draagt zijn macht als mantel om zich heen 
De wereld wankelt niet, verduurt de tijd – 
nog vaster staat uw troon, 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 aan voor het digitale liedblad via 

https:/ /hervormdandel.nl/liedvandeweek  
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