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• geloven - geloofd
• 'k heb geloofd
• Uw naam zijn geloofd

voltooide vorm van 
loven of geloven?



Jodocus van Lodensteyn (1620-1677)

't Oog omhoog, het hart naar boven,
hier beneden is het niet!
't Ware leven, lieven, loven
is maar, waar men Jezus ziet.
Wat men hoort of ziet op aard'
is ons kost'lijk hart niet waard;
wil men leven, lieven, loven:
't oog omhoog, het hart naar boven!

Jezus - Jesjoea
= JAHWEH is Redder!



loven 

• Hebr. hallel (> hallelujah)
▪ > afgeleid van 'schijnen', 'verlichten'
▪ loven = heerlijkheid in het licht stellen





Psalm 33

3 Zingt Hem een nieuw lied, 
speelt bekwaam op de snaren onder geschal.

4 Want JAHWEH's woord is recht, 
al zijn werk geschiedt in trouw...
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Psalm 56

3 Ten dage dat ik vrees, 
vertrouw ik op U;

4 op God, wiens woord ik prijs. 
Op God vertrouw ik, 

ik vrees niet; 
wat zou vlees mij aandoen?
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Psalm 119

62 Te middernacht sta ik op 
om U te loven 

om uw rechtvaardige verordeningen. 
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Psalm 119

62 Te middernacht sta ik op 
om U te loven 

om uw rechtvaardige verordeningen.

(...)

164 Zevenmaal daags loof ik U 
om uw rechtvaardige verordeningen. 
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Psalm 136

1 Looft JAHWEH, 
want Hij is goed,

want zijn goedertierenheid 
is tot in de aeon.

één van de meest genoemde motieven
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Psalm 136

1 Looft JAHWEH, 
want Hij is goed,

want zijn goedertierenheid 
is tot in de aeon.

het refrein in Psalm 136:
26x! 

getal van de Godsnaam: JAHWEH
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Psalm 150

1 Hallelujah. Looft God in zijn heiligdom. 
Looft Hem in zijn machtig uitspansel.
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Psalm 150

1 Hallelujah. Looft God in zijn heiligdom. 
Looft Hem in zijn machtig uitspansel.
2 Looft Hem in zijn machtige daden. 

Looft Hem naar de veelvuldigheid 
van zijn grootheid.

• als GOD
• in de schepping
• in de Schrift
• in de realisering van zijn plan
• etc.
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❑ GOD wordt geloofd om de uitredding uit de dood; 
:22

❑ temidden van de gemeente; :23
❑ temidden  van het ganse nageslacht van Israël; 

:24
❑ alle einden der aarde; :28
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het lof-motief i.v.m. de grote Sabbatdag; Ps.92:1

❑ want Hij komt om zijn volk te verlossen; 
Ps.106:47

❑ want Hij komt om de aarde te richten; Ps.98:9; 
67:4

❑ vanwege zijn grote en geduchte Naam; 99:3
❑ alle natiën, want zijn goedertierenheid is machtig 

over ons (=Israël); Ps.117
❑ vanwege de grootheid, heerlijkheid, roem, 

majesteit en heerschappij van de Zone Davids; 
1Kron.29:11





Psalm 30

4 Psalmzingt JAHWEH, 
zijn gunstgenoten, 

en looft zijn heilige naam;
5 want een ogenblik duurt zijn toorn, 

een leven lang zijn welbehagen...



Psalm 150

6 Alles wat adem heeft looft JAH. 
Hallelujah!

niets slechts een oproep maar profetie!

Filippi 2
11 en alle tong zou toejuichen 
dat Jezus Christus Heer is, 
tot heerlijkheid van God, de Vader.



opwekking 162

uit Psalm 108 - geschreven in de spelonk, toen David 
op de vlucht was voor Saul

3 Ik zal U loven, o HERE, onder de volken, 
U psalmzingen onder de natien, 
4 want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, 
tot aan de wolken reikt uw trouw. 
5 Verhef U boven de hemelen, 
o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. 



'k Zal U loven, o Heer,
in het midden van de volken.
En ik zing psalmen voor U 
onder de natiën.
Want uw liefde Heer, is groot,
zo hoog als de wolken.
En uw grote trouw, 
uw grote trouw,
reikt hemelhoog.
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Wees verheven, o God, 
boven de wolken.
Laat uw glorie zijn 
over heel de aarde.
Wees verheven, o God, 
boven de wolken,
laat uw glorie (3x)
zijn over heel de aarde.
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