
Puzzel
De liederen Hammaäloth

86E

We hebben in de vorige puzzel iets gehoord over een boetpsalm. In deze puzzel willen 

we kijken naar het bekendste lied Hammaäloth: Psalm 134. Deze psalm zingen we vaak 

in de kerk bij bijvoorbeeld dopen, trouwen, bevestiging van ouderlingen of diakenen.

Zoek in je Bijbel op Psalm 134 en lees die.

Wie deze psalm gemaakt heeft, staat er niet bij. Sommige Bijbelverklaringen schrijven dat David hem gemaakt heeft. 

In het eerste vers gaat het over de knechten. Welke knechten worden hier bedoeld, denk je?

Je ziet hieronder een figuur van een slang. Vul hierin de ontbrekende woorden uit Psalm 134 in.
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Deze knechten waren ook ’s nachts in de tempel om de wacht te 

houden en de offers voor te bereiden voor de volgende dag.

In het tweede vers gaat het over de handen omhoog heffen, in de 

richting van de hemel waar God woont. De mensen baden toen op 

die manier. 

Psalm 134
‘ Een […1…] Hammaäloth. 

Ziet, looft den HEERE, alle gij [...2...] des HEEREN! gij, die 

allen [...3...] in het huis des HEEREN [...4...].

Heft uw [...5...] op naar het [...6...], en [...7...] den HEERE. 

De HEERE zegene u uit [...8...], Hij, Die den [...9...] en de aarde 

gemaakt [...10...]’

Misschien heb je al vaak vers 3 (berijmd) van deze psalm gezongen. Kun je een voorbeeld noemen wanneer? 

Het is goed om te bidden om de zegen 

van de Heere. Deze zegen hebben wij 

allemaal nodig. Bid daar elke dag om!
Jullie kunnen opdrachtenserie 86 opsturen naar Daniëlclub, 

Postbus 79, 3440 AB Woerden.

Deze opdrachten moeten binnen zijn vóór 15 oktober 2016. 

Zet de naam van je juf op de linker bovenhoek van je envelop. 

Er zijn nieuwe jufs bij gekomen, dus kijk even op de website 

wie je juf is. Doe je voor het eerst mee, zet dan je eigen naam 

achter op de envelop. Frankeer deze envelop voldoende en 

stuur een losse postzegel mee voor het antwoord van de juf.

De opdrachten worden niet teruggestuurd, maar krijg je een 

kaart met daarop de punten die je hebt verdiend.
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