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Hallo allemaal, 

Vandaag staat Psalm 150 centraal. Dit is het laatste stuk van het Bijbelboek Psalmen, wat in het Oude 

Testament staat.  

In veel psalmen lees je goede redenen om God te loven, bijvoorbeeld omdat Hij de wereld zo mooi 

heeft gemaakt, of hoe Hij zijn volk uit Egypte bevrijdde. 

Maar in deze Psalm gaat het over hoe je God kunt loven. Lees je mee? 

 

 

 
 

Zing voor hem! Klap in je handen en dans. Zing voor hem en maak muziek.  

PSALM 150:3-5 

 



 

  

                                             Muziek voor God 

                                               Bij Psalm 150 

                                                                                                 

 

Ik ben Unni en ik werk in de tempel van Jeruzalem. Ik ben muzikant en  

 samen met alle andere muzikanten zorgen we ervoor dat er in de tempel 

altijd muziek klinkt voor God.  

Onze grote God, die zoveel wonderen heeft gedaan en machtig is. Het 

liefst maak ik de hele dag muziek voor Hem!  

Vind jij het leuk om een keer met mij mee te gaan naar de tempel? Heb je bijvoorbeeld om drie uur 

in de nacht tijd? Dan ben ik weer aan de beurt. Koning David heeft namelijk bedacht dat er in de 

tempel echt élk moment van de dag muziek moet zijn voor God. Ook midden in de nacht. Bijzonder, 

hè? Ga je mee? Wrijf de slaap uit je ogen en kies op welk instrument jij wilt spelen. Steek je vinger in 

de lucht bij het instrument dat jij kiest. Wie wil er de trommels doen? En wie doet de trompetten? 

Wie wil er op de harp spelen? Daar speel ik, Unni, ook op. Op de harp met de hoogste tonen. Wie 

gaat er voor de fluit? En wie vindt het leuk om te dansen en met zijn handen te klappen? Ik heb ook 

nog zangers nodig. Wie wil er zingen? Goed zo! Als alle instrumenten verdeeld zijn, kunnen we 

beginnen. We lopen samen naar de tempel. Boven ons hoofd twinkelen de sterren. Bijna iedereen in 

Jeruzalem slaapt. Maar als we bij de tempel komen, horen we daarbinnen heel zachtjes muziek. Kom, 

wij gaan ook snel naar binnen. We zijn aan de beurt. We spelen vandaag mijn lievelingslied. Dat gaat 

over muziek. Doe je mee? Je hoort het vanzelf als je aan de beurt bent. 

 

Halleluja!  

Zing voor God in zijn heilige tempel.  

Zing voor Hem in zijn hemels paleis.  

Zing! Zing! Zing!  

Want Hij doet wonderen. 

God is groot en Hij is machtig.  

Kom op! Klap in je handen.  

Dans voor God.  

Speel op de harp.  

Fluit op de fluit.  

Trommel op je allerhardst!  

En swing mee met de trompetten.  

Maak muziek met alle instrumenten die er bestaan.  

Allemaal nog één keer!  

Alles wat leeft: zing!  

En maak muziek voor God.  

Halleluja!  

Iedereen: klap in je handen.  

Applaus!  

Wat is het fijn om muziek te maken voor God. 

 

      



 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harpen, fluiten, trommels en trompetten 

Wat voor instrumenten worden er nu wel 

eens in de kerk gebruikt? De dichter van 

Psalm 150 noemt er een heleboel: harpen, 

fluiten, trommels en trompetten. Het is een 

heel orkest. Er zijn dus instrumenten met 

snaren, instrumenten waar je op blaast en 

slaginstrumenten. En daarbij moest dan ook 

nog geklapt en gedanst worden! Soms ging 

het er erg plechtig aan toe in de tempel, 

maar als deze psalm werd gezongen, was het 

vast een vrolijk gebeuren! 

Hallelu-jah!  

Het eerste en het laatste woord van 

Psalm 150 is een Hebreeuws woord: 

halleluja. Eigenlijk zijn dat zelfs twee 

woorden: hallelu en jah.  

Hallelu betekent ‘Jullie moet eren’ of 

‘Jullie moet zingen’. 

Jah is een korte vorm van de vier letters J 

H W H, de Hebreeuwse manier om Gods 

naam te schrijven.  

In Psalm 150 komt dat woord in het 

Hebreeuws zelfs dertien keer voor! Dus 

zelfs als je even niet oplet, kun je echt 

niet missen waar het in deze psalm om 

gaat! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xcuk0AcmcIc
https://www.youtube.com/watch?v=Xcuk0AcmcIc
https://www.youtube.com/watch?v=k0jIGvuUQcI
https://www.youtube.com/watch?v=k0jIGvuUQcI


 

 

 

 

DAAR ZIT MUZIEK IN  

Door de woorden van de psalmdichter heen hoor je de muziek, dans en zang al. Het lijkt alsof het 

papier zingt. Maar dat kan toch helemaal niet? Papier maakt toch geen geluid? Of toch wel?! 

Wat heb je nodig? 

*  twee vellen papier (A4 formaat) 

 

 

 

 

 

GITAARDOOLHOF 

In Psalm 150 komt het woord ‘halleluja’ in het Hebreeuws wel dertien keer voor! In de gitaardoolhof 

op de volgende bladzijde staat een Bijbeltekst waarin het woord halleluja ook wordt gebruikt. Volg 

de route in de gitaar op de volgende bladzijde en zet de letters in de open muzieknoten hieronder, 

dan ontdek je om welke tekst het gaat. 

 

 

 



 

 



 

Loof de Heer 150 keer! 

In de 150 vakjes hieronder kun je het kleine raster    

hiernaast 1x in zijn geheel terugvinden.  

Zie jij waar? Kleur deze vakjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord Gitaardoolhof: 

 

 

Halleluja, zing voor de Heer! 



 

 

 

 

Grote God,  

We willen U prijzen,  

want U bent onze God!  

U bent groot, U ben machtig,  

U doet wonderen, die niemand anders kan.  

Daarom willen we U loven en muziek voor U maken.  

Ook de schepping juicht voor U.  

Alles wat leeft, geeft U de eer.  

Halleluja!  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week: Hoe leef je goed? 

 

Bronvermelding: Bijbelbasics 


