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Psalm 8

PSALM 8: VIR DIE KOORLEIER:  
MET MUSIEK. ‘N PSALM VAN DAWID.

Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor 
die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die 
hemelruim geplaas het!

Kinders en suigelinge besing 
die magtige werk wat U tot 
stand gebring het. So word 
u teëstanders, die vyande en 
wraakgieriges, tot swye gebring.

As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, 
die maan en die sterre waaraan U ‘n plek gegee 
het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die 
mensekind dat U na hom omsien?

U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse 
wese gemaak en hom met aansien en eer 
gekroon,

U laat hom heers oor die werk van u hande, U het 
alles aan hom onderwerp: skape en beeste, alles; 
selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, en 
die visse in die see wat die oseane deurkruis.

Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor 
die hele aarde!

HOE DINK JY OOR JOU HEMELSE VADER

EN DIE TOPPUNT 
HIERVAN?

Hy het my en jou 
gemaak, as kroon 
van sy skepping

kyk op na die sterrehemel

maar kyk ook na die res 
van die skepping - weet jy 
hoeveel organismes leef 
binne ‘n waterdruppel

hoe verstommend moet Hy nie wees wat dit alles gemaak het nie!

as Dawid die kennis 
gehad het wat ons

vandag het, sou hy nog 
meer verwonderd 

 gewees het



Galasiërs 4:7: “7Jy is dus nie meer slaaf nie, 
maar kind. En as sy kind het God jou sy 
erfgenaam gemaak!”
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Bring lof aan die Vader
10 000 Reasons
Open the eyes of my heart, Lord
Preek
Awesome God
In die hemel is die Heer
How great is our God


