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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Over Psalm 117  

Sommige gebeurtenissen maken automatisch lof in ons los: een schitterende goal, een prachtig concert. 
Dan is lof de enige gepaste reactie. En dat klopt dan ook helemaal, de wereld staat even stil en het is zoals 
het hoort te zijn.  

Gods liefde en trouw is volgens Psalm 117 de reden om ook zo in lof uit te barsten voor God. En niet alleen 
jij of ik – nee alle volken, alle naties. De hele wereld als een kolossaal stadion dat uitbarst in lof voor God. 
Dan klopt het, dan komen mensen tot hun bestemming, dan is het zoals het hoort te zijn. 

Maar die reactie op Gods liefde en trouw komt niet vanzelf. We zijn gemakkelijk afgestompt voor Gods 
liefde. Dan raakt het ons niet. We moeten ons er toe zetten om ons hart op God te richten. Dat is ons 
probleem: we komen niet tot ons doel – we barsten niet automatisch in gejubel voor God uit. Nee, we 
leven zomaar langs hem heen of we roepen iets heel anders naar hem. 

En in die situatie is Gods liefde en trouw op z’n sterkst. Want die liefde overstelpt ons. Je zou ook kunnen 
zeggen: die liefde overwint ons. Gods liefde en trouw maakt harde harten zacht, verandert iets van binnen, 
waardoor het gaat kloppen, waardoor we tot ons doel komen: God loven.  

Besprekingsvragen 
1. Wat of wie heb jij de afgelopen week allemaal geloofd en geprezen? 

2. Vertel eens aan iemand in je omgeving over een moment in je leven dat je helemaal vol was van 
Gods liefde en trouw. Wanneer was dat? En hoe was dat? 

3. Zouden die momenten van pure klasse en schoonheid (bijvoorbeeld een prachtig concert of een 
schitterend doelpunt) zouden die iets met God te maken hebben? Zou je God daarvoor ook 
kunnen loven? (Luistertip: ‘de kerke’ van Daniël Lohues – wel te vinden op Youtube. Even wennen 
aan het Drents, maar een boeiende tekst!) 

4. Vind jij het lastig om God te loven? Wat maakt het moeilijk of ingewikkeld? Hoe kan dat 
veranderen? 

5. Is Gods liefde en trouw overstelpend? Overwint het jouw hart? 
6. Waar kun jij een stap maken in discipline om dichter bij God te leven? Wat kun je doen om echt aan 

de oproep van psalm 117 gehoor te geven? 

Teksten om te lezen 
Er zijn meer psalmen die het besef in zich dragen dat 
uiteindelijk alle volken God moeten loven en moeten buigen 
voor hem. Hieronder een aantal daarvan. 

Psalm 47 

Psalm 67 

Psalm 96 

Psalm 97 

Psalm 98 

Psalm 100 

Paulus gebruikt Psalm 117 om te 
bewijzen dat Jezus is gekomen om 
de heidenen (de volken) in staat te 
stellen om God te loven om zijn 
barmhartigheid.  

Zie Romeinen 15,7-13. 

 



Voor de kinderen 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
Wat vind jij het leukste, mooiste, vrolijkste en fijnste lied dat je kent? Vertel eens waarom. 
______________________________________________________________________ 
 
Je zit op school en je zingt samen een lied van het digibord. Het gaat over God en er zit fijne muziek bij. Hoe zing 
jij mee? Hoe voelt dat?  
_____________________________________________________________________________ 
 
Naar welk concert van een beroemde zanger of groep zou jij wel willen gaan? 
____________________________________________________________ 
 
Het stadion zit stampvol en iedereen zingt mee. Het dak barst er bijna af. Wat een geluid! Dat is maar één 
stadion, misschien 40.000 mensen. In psalm 117 gaat het over de hele wereld, ze zingen allemaal voor God. 
Ontzettend veel meer dan er in een stadion zouden passen. Stel je eens voor, hoe zal dat klinken? 
_______________________________________________________________________ 
 
[hier kun je uit kiezen] 
 
Pak je Bijbel en zoek op psalm 47: lees vers 2 
Welke woorden gaan over loven en prijzen? Schrijf er twee op. 
________________________________________________________________ 
 
Doe dat ook bij de volgende psalmen 
 
Psalm 67: lees vers 4 
_________________________________________________________________ 
 
Psalm 96: lees vers 1 en 2 
________________________________________________________________ 
 
Psalm 98: lees vers 5 
________________________________________________________________ 
 
Psalm 100: lees vers 4 
________________________________________________________________ 
 

 


