
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psalm 66 
 

1. Voor de koorleider. Een lied, een psalm.  
Juich voor God heel de aarde! 

2. Bezing de glorie van zijn Naam, stel [in] eer zijn lofprijzing. 
3. Zeg tot God: hoe zijn uw daden te vrezen,  

door de grootheid van uw sterkte krimpen uw vijanden voor U ineen. 
4. Heel de aarde zal zich voor U neerbuigen,  

en men zal musiceren voor U, men zal uw Naam bezingen. 
5. Kom, en zie de werken van God: ontzagwekkend,  

buitengewone daden voor de mensenkinderen. 
6. Hij veranderde zee in droog land,  

zij gingen te voet door de rivier.  
Daar verheugden wij ons in Hem. 

7. Hij heerst door zijn macht voor eeuwig.  
Zijn ogen waken over de volken.  
Laten de weerspannigen zichzelf niet verheffen. 

8. Loof volken, onze God, en laat de klank van zijn lof horen! 
9. Hij die onze ziel in het leven stelde,  

en onze voet niet overgaf aan het wankelen. 
10. Want u, o God, beproefde ons.  

U louterde ons zoals het zilver wordt gelouterd. 
11. U bracht ons in het net, U legde beklemming op onze heupen. 
12. U liet de mens over ons hoofd rijden.  

Wij kwamen in het vuur en in het water.  
Maar u bracht ons uit naar de overvloed. 

13. Ik zal in uw huis komen met brandoffers,  
aan U zal ik mijn geloften betalen.  

14. Dat wat mijn lippen uitten, en mijn mond sprak in mijn benauwdheid. 
15. Brandoffers van jonge mestdieren zal ik voor U offeren,  

met reukoffer van rammen.  
Ik zal grootvee met bokken bereiden. Sela. 

16. Kom, hoor en ik zal vertellen, allen die God vreest,  
wat Hij voor mijn ziel heeft gedaan! 

17. Tot Hem riep ik met mijn mond,  
en Hij werd verhoogd door mijn tong. 



18. Indien ik in mijn hart misdaad koesterde,  
dan zou mijn Here niet luisteren. 

19. Zeker, God hoorde, Hij schonk aandacht aan de stem van mijn gebed. 
20. Geprezen zij God, Die mijn gebed niet afwees,  

noch zijn verbondstrouw van mij afhield. 
 
Vertaling: Annechiena Sneller-Vrolijk. 

 
 

 
 

Indeling Psalm 66 
De psalm omvat twee hoofddelen: 

- Opschrift, vs. 1a 
- Vs. 1-12, Lofprijzing aan God 

o Oproep tot lofprijzing aan God, vs. 1b-4 
o Kom en zie …, vs. 5-7 
o De HERE verlost en leidt, vs. 8-12 

- Vs. 13-20, Offers en getuigenis  
o Gelofte aan God en offers voor Hem, vs. 13-15 
o Kom en hoor … persoonlijk getuigenis, vs. 16-20 
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