
Psalm 103 
 
1. Prijs, ziel, de HEER voor al zijn zegeningen. 
Verhoog zijn naam, want Hij doet grote dingen. 
Onthoud hoe liefdevol Hij is geweest. 
Hij zal je overtredingen vergeven. 
Wanneer de dood dreigt redt de HEER je leven. 
Hij is het die van ziekte je geneest. 
 
2. De HEER zal je omringen met het goede. 
Hij zal je hart met trouw en liefde voeden. 
Je wordt vernieuwd zoals een adelaar: 
Hij maakt je sterk als in je jonge jaren. 
Aan Mozes wilde God zich openbaren; 
nog steeds staat Hij voor onderdrukten klaar. 
 
3. De HEER wil ons met liefde overladen. 
Zijn hart stroomt altijd over van genade. 
Hij is geen God die blijvend met ons twist. 
Hoewel wij dikwijls van zijn wegen dwalen 
laat Hij ons niet voor misstappen betalen. 
Al onze fouten worden uitgewist. 
 
4. Gods goedheid gaat het hemelblauw te boven 
voor wie Hem dienen en in Hem geloven.  
Veel verder dan wij mensen kunnen gaan 
van oost naar west, verwijdert Hij de zonden. 
Door niemand worden ze teruggevonden; 
zelfs niet door God: Hij denkt er nooit meer aan. 
 
5. De HEER zal als een vader voor ons zorgen. 
In zijn ontferming houdt Hij ons geborgen. 
Hij kent wie van Hem houden, groot en klein 
want Hij is zelf de schepper van het leven. 
Zijn eigen adem heeft Hij ons gegeven. 
Hij weet hoe kwetsbaar en hoe zwak wij zijn. 
 
6. Het gras groeit kort – zo is ons broze leven. 
De mens lijkt op een bloem: hij bloeit maar even. 
Zijn schoonheid gaat verloren in de wind. 
De droogte laat hem ongenadig lijden. 
Hij knakt en sterft vroeg in het jaargetijde, 
zodat men zelfs geen spoor meer van hem vindt. 
 
7. Het leven telt slechts jaren, maanden, uren. 
De trouw van God zal echter eeuwig duren 
voor wie op Hem al zijn verwachting stelt. 
Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren 
zijn wetten en verbondsbeloften horen. 
Voortdurend wordt zijn liefde doorverteld. 



 
8. Vanuit de hemel zal de HEER regeren. 
Ga daarom, engelen, je koning eren. 
Kom, hemelboden, buig je voor Hem neer.  
Prijs Hem, elk schepsel, waar je ook mag wezen. 
Zijn majesteit wordt nooit genoeg geprezen. 
Prijs Hem, mijn ziel, verheerlijk deze HEER. 
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