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Looft den HEERE 
Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 

Looft den HEERE 
Dat staat bovenaan in nr. 1 van 2023 van het magazine Daniël. Dus 
ook in het Bijbelrooster. Je leest over psalmen die vol staan van lof 
aan God. 
Neem bijvoorbeeld Psalm 111. De dichter van deze psalm zingt: “Ik 
zal de Heere loven met heel mijn hart.” Wat zou dat voor een hart 
zijn? Een oprecht hart. Met zo’n hart heeft de dichter leren loven 
door het werk van de Heilige Geest. Dan wordt het een loven met 
vreugde, zoals je dat ook in andere psalmen en Bijbelgedeelten 
leest. 
Simeon was zo iemand die met zijn hart God loofde, toen Hij de 
Heere Jezus in zijn armen hield. Door het geloof zag Simeon Gods 
zaligheid in dit Kind. Dan kun je loven. 
Op een andere plaats in de Bijbel wordt de Heere zingend geloofd: 
  Prijst de Heer’ met blijde galmen, 
  Gij mijn ziel hebt rijke stof. 
  ‘k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen 
  vrolijk wijden aan Zijn lof. 
Dit wonder is ook in 2023 nog te leren, om Jezus’ wil. 
  Looft den HEERE! Halleluja! 
 
De geestelijke wapenrusting 
 
8 januari De heerlijkheid van God 
Lezen:  Psalm 8 
Zingen:  Psalm 8: 2 

➢ Lees vers 3. Trek de lijn naar het leven van Jezus en lees ook Mattheüs 21:16. 
➢ Lees vers 6-9. David looft de Heere en Zijn werken. 
➢ Wanneer was die lof volmaakt? (Lees ook Genesis 1:26-28) En nu? 

 
9 januari Loflied op Gods trouw 
Lezen:  Psalm 111 
Zingen:  Psalm 111: 3 

➢ Boven dit stukje staat: Loflied op Gods trouw. 
➢ Lees dan vers 4-6 en praat over die trouw en denk daarbij aan het volk Israël. 
➢ Wat kunnen wij leren van vers 10? 
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10 januari Hoog en laag  
Lezen:  Psalm 113 
Zingen:  Psalm 113: 4 

➢ Boven dit stukje staat: hoog en laag. 
➢ Zoek in de verzen 4-9 wat dit betekent. 
➢ Bemoedigt dit jou als je dit leest? Waarom wel/niet? 

 
11 januari  Hij komt 
Lezen:  Psalm 98 
Zingen:  Psalm 98: 4 

➢ Boven dit stukje staat: Hij komt. Zeg met eigen woorden welke dag hier wordt bedoeld. 
➢ Hoe alleen kunnen wij met vreugde de Heere tegemoet zien op die dag? 
➢ Praat met eerbied over deze dag. 

 
12 januari Danklied voor verlossing 
Lezen:  Psalm 30 
Zingen:  Psalm 30: 3 

➢ Denk aan de woorden: ellende, verlossing en dankbaarheid uit de Heidelbergse Catechismus. 
➢ Zoek deze 3 woorden terug in deze Psalm. 
➢ Herken je deze 3 woorden in je eigen hart?  

 
13 januari Een lied van vertrouwen 
Lezen:  Psalm 146 
Zingen:  Psalm 146: 6 

➢ Op wie moeten we niet vertrouwen? (vers 3,4) 
➢ Op Wie moeten we wél vertrouwen? (vers 5) 
➢ Trek een lijn naar de Heere Jezus zo Hij rondwandelde op aarde en lees 7-9. 

 
14 januari Lof met muziek 
Lezen:  Psalm 149 
Zingen:  Psalm 149: 2 

➢ Met welke muziekinstrumenten wordt de Heere lof gezongen in deze psalm? 
➢ Lees vers 5. Zeg het met eigen woorden. 
➢ Loof jij de Heere ook als je al op bed ligt? (vers 5) Waarom wel/niet? 

 
15 januari Looft, looft…    
Lezen:  1 Kronieken 16: 7-22 
Zingen:  Psalm 105: 1 

➢ Bij welke gelegenheid dicht David een lofpsalm? 
➢ Welke Naam krijgt in zijn loflied alle aandacht en waarom? 
➢ Hoe is dat in jouw gedachten als je een lofpsalm zingt? 

 
16 januari  Zingt vreugdepsalmen 
Lezen:  Psalm 105: 1-15 
Zingen:  Psalm 105: 3 

➢ In welke tekstverzen van Psalm 105 lees je overeenkomsten met 1 Kronieken 16:7-22? 
➢ Er zijn drie woorden die heel belangrijk zijn in deze psalm: Vraagt… zoekt… gedenkt. 
➢ Zoek in de berijmde verzen van deze psalm deze 3 woorden op. 
➢ Wat heb je nodig om de Heere echt met vreugde te kunnen loven?  
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17 januari Looft Zijn Naam 
Lezen:  1 Kronieken 16:23-33 
Zingen:  Psalm 96:1 

➢ Met welke woorden verwijst David naar de Heere Jezus? 
➢ Wat betekenen de woorden: je ziet de rode draad hier schitteren? 
➢ Luther zei: “Klop op de psalmen en je zult er Christus ontdekken.” Hoe zou hij dat zelf 

ontdekt hebben? 
 
18 januari Looft Gods grootheid 
Lezen:  Psalm 96 
Zingen:  Psalm 96:5 

➢ Hoe kun je God loven en groot maken, Hij is toch al groot? 
➢ Dezelfde opdracht lezen we ook in 1 Kronieken 16:23-33. 
➢ Wie zong een lofzang zoals het God toekomt? (Lees Mattheüs 26:30) 
➢ Wie hebben we dus nodig voor ons loven? 

 
19 januari Gebed en lofzegging 
Lezen:  1 Kronieken 16: 34-36 | Psalm 106: 1, 47-48 
Zingen:  Psalm 106: 3 

➢ Wat is het gebed en wat is de lofzegging in deze twee Bijbelgedeelten? 
➢ Horen deze twee dingen ook in ons gebed bij elkaar? Waarom? 
 

20 januari Buigen en loven 
Lezen:  2 Kronieken 7:1-11 
Zingen:  Psalm 20:3 

➢ Als je goed op deze verzen klopt, lees je over het werk van de Heere Jezus. 
➢ Wat is Zijn werk? 
➢ Waarom buigen de mensen vóór ze gaan loven? 

 
21 januari Loven met je hart 
Lezen:  Lukas 22: 22-33 
Zingen:  Lofzang van Simeon: 1 

➢ Simeon is een man die met zijn hart de Heere looft. Hoe doet hij dat? 
➢ Wat zegt Simeon door het geloof? 
➢ Hebben jouw ogen al gezien wat Simeon zag?  
 

22 januari Loven met grote stem 
Lezen:  Lukas 19: 28-38 
Zingen:  Psalm 95: 1 

➢ Wat was de inhoud van het loven met grote stem in deze geschiedenis? 
➢ Waarom deden de mensen dat? 
➢ Wat ging eraan vooraf? 

 
23 januari Loven en prijzen  
Lezen:  Handelingen 2: 37-47 
Zingen:  Psalm 16: 4 

➢ Wanneer en door wie werd de Heere elke dag geloofd en geprezen? 
➢ Hoe zegende de Heere dit samenzijn? 
➢ Zou zoiets nu nog kunnen gebeuren?  

 
24 januari Loven als dank  
Lezen:  Handelingen 3: 1-10 
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Zingen:  Psalm 31: 17 

➢ Wie loofde de Heere als dank voor een groot wonder? 
➢ Hoe is dat bij jou na genezing van ziekte, bijvoorbeeld? 
➢ Welke les zit er in dit gedeelte? 
 

25 januari Loven in de nacht 
Lezen:  Handelingen 16: 22-32 
Zingen:  Psalm 42: 5 

➢ Wie loofden de Heere in de nacht? 
➢ In welke omstandigheden deden ze dat? 
➢ Hoe was dat mogelijk? 
➢ Zou jij dat ook kunnen?  

 
26 januari Horen en loven 
Lezen:  Handelingen 21: 15-26 
Zingen:  Psalm 72: 11 

➢ Wat was de zegen op het zendingswerk van Paulus? 
➢ Wie gingen de Heere loven na het horen van dit wonder? 
➢ Kun je nog meer voorbeelden noemen van horen en loven? 

 
27 januari Loven vanuit Gods Woord 
Lezen:  Kolossenzen 3: 12-17 
Zingen:  Psalm 17: 3 

➢ Welk onderwijs hebben we nodig om de Heere te leren loven tot Zijn eer? 
➢ Wat is daarbij heel belangrijk? 
➢ Welk onderwijs lees je in vers 16? 

 
28 januari God loven, maar hoe? 
Lezen:  Jakobus 3: 1-9 
Zingen:  Psalm 34:7 

➢ Wat staat er in vers 9 over de tong? 
➢ Wat kunnen we in het leven van elke dag met onze tong doen? 
➢ Welke taal moeten we leren spreken? Lees 1 Petrus 4:11  

 
 
 

 
 


