
Laat de PSALMEN spreken… 

 

U, Heer, bent een schild om mij heen, U 

bent mijn eer, u houdt mij staande. (Ps 

3:4) 

 

 

Ik wil u loven, Heer, met heel mijn 

hart, vertellen van uw wonderdaden. 

(Ps 9:2) 

 

U, Heer, Verhoort de wens van de 

nederigen, u bemoedigt hen en luistert 

met aandacht... (PPs 10:17 

 

 

Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal 

juichen omdat u redding brengt, ik zal 

zingen voor de Heer, hij heeft mij 

geholpen. (Ps 13:6) 

 

 

Laten de woorden van mijn mond U 

behagen, de overpeinzingen van mijn 

hart U bekoren, Heer, mijn rots, mijn 

bevrijder.  (Ps: 19:15) 

 

 

De Heer is mijn herder, het ontbreekt 

mij aan niets. (Ps 23:1) 

 

Al gaat mijn weg door een donker dal, 

ik vrees  geen gevaar, wnat U bent bij 

mij, uw stok en uw staf,  zij geven mij 

moed. (Ps 23:4) 

 

 

De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie 

zou  ik vrezen? Bij de Heer is mijn 

leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 

(Ps 27:1) 

 

Zing voor de Heer, allen die hem trouw 

zijn, loof zijn heilige naam. (Ps 30:5) 

 

 

Ik zal mij verblijden, juichen over uw 

trouw, want u ziet mijn ellende, u kent 

de nood van mijn ziel.... (Ps 31:8) 

 

 

Ik geef inzichten en wijs de weg die je 

moet gaan. Ik geef raad, op jou rust 

mijn oog. (Ps 32:8) 

 

 

Maar wie op de Heer vertouwt wordt 

met liefde omringd. (Ps: 32:4) 

 

Oprecht is het woord van de Heer, alles 

wat hij doet is betrouwbaar. (Ps 33:4) 

 

 

Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord, 

hij heeft mij van alle angst bevrijd. (Ps 

34:5) 

 

 

Gebroken mensen is de Heer nabij,  

hij redt wie zwaar wordt getroffen. (Ps 

34:9) 

 

Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de 

schaduw van uw vleugels schuilen de 

mensen. (Ps 36:8) 



  

 

Leg je leven in de handen van de Heer, 

vertrouw op hem, hij zal dit voor je 

doen: het recht zal dagen als het 

morgenlicht, de gerechtigheid stralen 

als de middagzon. (Ps 37:5,6) 

 

 

Vestig je hoop op de Heer en blijf op de 

weg die hij wijst, hij zal je aanzien 

geven en grondbezit... (Ps 37:34a) 

 

 

Roep mij te hulp in tijden van nood, ik  

zal je redden, en je zult mij eren. (Ps 

50:15) 

 

Veel wonderen hebt u verricht, veel  

goeds voor  ons besloten, Heer,mijn 

God. Niemand is te vergelijken met U! 

Wil ik erover spreken ervan verhalen, 

het is te veel om op te sommen. (Ps 

40:6) 

 

 

Allen bij God vindt mijn ziel haar rust, 

van hem komt mijn redding, (Ps 62:2) 

 

In Mijn bangste uur vertrouw ik op u. 

Op God, wiens woord ik prijs, op God 

vertrouw ik, angst kent ik niet, wat kan 

een sterveling mij aandoen? (Ps 56:4,5) 

                                                                                                                                                                                   

 

Hij alleen is mijn rots en mijn redding, 

mij burcht, nooit zal ik wankelen. (Ps: 

62:3) 

 

 

Geprezen zij de Heer, dag aan dag, 

deze God draagt ons en redt ons....(Ps 

68:20) 

 

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn 

lichaam, de rots van mij bestaan, aal 

wat ik heb, is God, nu en altijd. (Ps 

73:26) 

 

 

Want God, de Heer, is een zon en een 

schild. Genade en glorie schenkt de 

Heer, zijn weldaden weigert hij niet 

aan wie onbevangen op weg gaan (Ps 

84:12) 

 

 

U bent groot, U doet wonderen, U 

alleen bent God. (Ps 86:10) 

 

Wijs mij uw weg, Heer, laat mij 

wandelen op het pad van uw waarheid, 

vervul mijn hart met ontzag voor uw 

naam. (Ps 86:11) 

 

 

Juich de Heer toe, heel de aarde, juich 

en jubel zing het uit. (Ps 98:4) 

 

 

Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn 

hart, zijn heilige naam. (Ps 103:1) 



  

 

Wie in de beshutting van de 

Allerhoogste woont en overnacht in de 

schaduw van de Ontzagwekkende, zegt 

tegen de Heer: ‘Mijn teovlucht, mijn 

vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ 

(Ps 91:1,2) 

 

 

Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles 

hebt u met wijsheid gemaakt, vol van 

uw schepselen is de aarde (Ps 104:24) 

 

Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet 

één van zijn weldaden. (Ps 103:2) 

 

 

Maar de rechtvaardigen verblijden 

zich, zij juichen als God verschijnt, 

uitgelaten van vreugde (Ps 68:4) 

 

 

Loof de Heer, want hij is goed eeuwig 

duurt zijn trouw. (Ps 118:29) 

 

 

Uw woord is een lamp voor mijn voet, 

een licht op mijn pad. (Ps 119:105) 

 

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in 

uw woord stel ik mijn hoop. (Ps 

119:114) 

 

 

Ik sla mijn ogen naar de bergen, van 

waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt 

van de Heer die hemel en aarde 

gemaakt heeft. (Ps 121:1,2) 

 

 

Hij zal je voet niet laten wankelen, hij 

zal niet sluimeren, je wachter. (Ps 

121:3) 

 

 

Onze hulp is de naam van de Heer die 

hemel en aarde gemaakt heeft. (Ps 

124:8) 

 

 


