
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Deze psalm is een lied als dank voor Gods goedheid ! 

-Deze psalm toont ons waarom wij God loven en prijzen en zingen 

 met hart en ziel ! 

  

(1,2) LOOF DE HERE MIJN ZIEL.EN ALLES WAT IN MIJ IS....... 

DE ziel die David hier noemt, dat wil zeggen, het levende dat God 

aan zijn lichaam heeft gegeven. 

ZIEL= Ons verstand, ons gevoel, ons zien, ons horen enz... 

    = een gave van God, Daarom heeft God het leven in Zijn hand. 

    = het woont in het bloed, daarom mag het niet gegeten worden 

      (Lev.17:14) 

ALLES WAT IN MIJ IS. 

Met alles wat in mijn vermogen ligt, met hart en ziel. 

David toont hier de manier hoe wij God kunnen loven en prijzen. 

 

WAAROM HEM LOVEN EN PRIJZEN ? 

1 reden :(vers 3) om God te loven, te zingen ! 

-De vergeving die wij telkens ontvangen voor onze zonden 

Wie niet bidt om vergeving, zal minder zin hebben om God te loven 

dan iemand die wel dagelijks tot de Here gaat daarvoor, en telkens 

weet dat hij vergeven wordt ! 

EFEZE :"elkander vergevend, zoals God in Christus U vergeving 

             geschonken heeft" 

             Wij hebben een geschenk gekregen, wie zou niet blij 

zijn ? 

Wie geschenken krijgt van mensen, kent tijdelijke blijdschap. 

Wie het geschenk van God aanvaardt, kent eeuwige blijdschap, DUS 

ZING. doch er is slechts één weg : JEZUS !   



 

2 reden :(vers 3b) om God te loven ! 

 

God geneest onze ziekten en kwalen. 

Eerst geneest God de mensen van een "ziekelijk" denken, dit wil 

zeggen een on-Bijbels denken, een onchristelijk denkpatroon. 

Ziekte kan zijn: de bijbel aanpassen aan ons eigen denken. 

De invloed van de menselijke geest kan na de wedergeboorte het 

lichaam van ziekte of kwalen genezen zonder enige tussenkomst van 

mensen. De wedergeboorte verwekt een ongekende blijdschap, zo kan 

men God loven met een oprecht hart,en niet uit religieuze gewoonte 

of zelfbehagen.    

 

Exodus 15:23 

 

Het water te Mara was bitter ! 
 

           

  

 

Het Woord Gods (symb. water)kan ons wel eens bitter of kwetsend 

overkomen een boodschap kan wel eens woorden bevatten die men 

niet accepteert, of de neiging wil maken het "anders" te 

bekijken uitleggen naar eigen begeerte.  

 

Bitter water : heeft een zuiverende kwaliteit en nam het vette 

weg uit de darmen, van de vleespotten van Egypte. Het vette van 

wereldse overtuigingen. 

Ontsmetting kan pijn doen op een wonde! 

 

 

vers 26 :Bepaalde ziekten kunnen een gevolg zijn van zonde, als 

de Egyptenaren, door niet te luisteren.... 

BV: Myriam, de zuster van Mozes, werd melaats, omwille van de 

kwaadsprekerij over hem !Mozes bad om genezing, en zij werd 

genezen ! Genezen mensen loven God met hart en ziel !  

 



3 reden : DIE U VERLOST VAN DE GROEVE 

 

Wij kunnen God loven en prijzen, als christenen telkens als wij 

van de dood gered zijn. Wanneer een goddeloze bijna was omgekomen, 

zegt hij :ik had geluk ! 

Bijbelgetrouwe christenen Dank U Here, want Gij hebt alles onder 

controle ! U redde Mij ! 

 

Wij kunnen God loven omdat hij ons redde van de komende hel. 

JEZUS ZEI : Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft, 

zalleven ook al is hij gestorven. 

4 reden :  U kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. 

             

Wij moeten God loven en prijzen, omdat wij Zijn liefde en genade 

en hebben ontvangen en begrepen, en dat wij op onze beurt ook 

barmhartig en genadig moeten zijn voor andere zondaren. Zolang 

David zweeg over zijn zonde, was hij op weg naar de dood. Hij 

maakte God zijn zonden bekend en kreeg vergeving en het gevolg 

was genezing.(Ps.32) Wij dienen vast te houden aan Gods 

beloften: Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw 
kroon neme. ( Openb.3:11)  
   

5 reden :  DIE UW ZIEL VERZADIGT MET HET GOEDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Vele mensen zoeken naar de verzadiging voor hun geest. 

Er bestaat een geestelijke honger, slechts Christus 

is hier een oplossing. Het brood uit de hemel het manna. 

 

DE BIJBEL is het enige nodige geestelijk voedsel. 

In ons land is een enorme geestelijke nood, een bewijs             

daarvoor, is dat ons land bijna aan de kop staat met het 

hoogste aantal zelfmoorden en vragen naar euthanasie! De Bijbel 

is de oplossing, de duivel vervalst hem, of als vroeger nog 

verboden door zijn kerk!  



 

  

Zij, die Christus leerden kennen, KUNNEN, loven en 

prijzen, met hart en ziel, zij hebben een hoop, een verwachting, 

een toekomstperspectief, bij God zelf zijn.   

 

VERS 1O. 

 

Wat een geruststelling voor christenen ,voor ons zielenleven ! 

Hier spreekt nogmaals de liefde van God. 

Let op zijn volk, niettegenstaande het nog velen steeds, Jezus 

afwijst, is het niet van de aardbodem verdwenen ! 

Integendeel, JERUZALEM wordt de hoofdstad van de wereld! Jeruzalem 

komt in de kijker. Het is en blijft Gods stad, daar verwacht hij 

de vijanden om ze om te brengen! (Zacharia)   

 

 

 

Slot :  LATEN WIJ GOD LOVEN EN PRIJZEN VOOR AL DEZE REDENEN !!! 
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