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VOORAF

Woord en beeld strijden altijd om voorrang. Ook in 

dit boek. Maar we gaan er vanuit dat de woorden 

van de psalmen uiteindelijk toch zullen winnen. 

En dat de gekozen beelden ondersteunend zijn, 

dienend, inspirerend. 

Wat er ook gebeurt in de wereld of in onze 

persoonlijke levens: de lieddichters die de psalmen 

schreven, hebben iets gemaakt dat nu al millennia-

lang overeind blijft. Iets wat herkenning, vragen en 

emoties blijft oproepen. Geen enkele liedbundel is al 

zo vaak herdrukt, hertaald, gezongen en bezongen.

Met Ps. willen we de lezer, de kijker en de zanger 

met die liederen op een nieuwe manier inspireren. 

Sla het boek open bij een van de psalmen en 

bekijk het beeld. Wat doet het met je? 

Lees vervolgens het vers dat we uitgekozen 

hebben. Waarom is dat juist bij dit beeld gezet? 

Wat is de connectie? Waar wringt het?

Pak je bijbel erbij, lees de hele psalm, en kijk dan 

opnieuw naar de foto, en naar het vers. Weer de 

vraag: wat zie je, wat hoor je, wat voel je?

Laat het boek een tijdje openliggen op deze 

pagina, als een voortdurende herinnering aan de 

gedachten en de tijd die je had toen je deze pagina 

opensloeg en tot je liet doordringen. 

En morgen? Morgen sla je de pagina om, en doe je 

hetzelfde. 

Een pagina per dag. 150 dagen lang. 

Om daarna gewoon weer opnieuw te beginnen.

De psalmen zijn te mooi om links te laten liggen. 

Te rijk om maar 1 keer te lezen en dan te 

vergeten. Want Ps. staat voor Psalm, maar het 

betekent ook zeker ‘Post Scriptum; dit wilde ik je 

nog even vertellen’. Dat is wat dit boek wil zijn 

gedurende je dag, een voortdurende herinnering. 

PS: wat wilde deze psalm jou ook alweer zeggen?

Met Ps. hopen we je een nieuw boek aan te bieden 

dat zingt door de beelden heen.

De samenstellers,

Marco Boers en Peter van Dijk



1.

Als een boom is hij, wortelend 

waar water stroomt, die vrucht 

draagt in het seizoen; zijn 

gebladerte zal niet verdorren. 

Tot ontplooiing komt al wat 

hij doet.



2.

Wees daarom verstandig, 

koningen en heersers van 

deze aarde, en luister nu 

het nog kan!



3.

Ik kan rustig gaan slapen en 

weer wakker worden, want de 

Heer zorgt voor mij.



4.

Want U alleen, Heer, 

zorgt ervoor dat ik veilig ben.



5.

Want Gij zegent de 

rechtvaardige, o HERE, Gij 

omgeeft hem met welbehagen 

als met een schild.



6.

Genees mij, Heer, 

ik ben zó ziek!



7.

Sta op, HEERE, in Uw toorn, 

verhef U tegen de verbolgenheid 

van wie mij benauwen, ontwaak 

ter wille van mij; U hebt het 

recht ingesteld.



8.

U hebt de kleine kinderen 

geleerd U volmaakt te prijzen. 

Hun voorbeeld zal uw vijanden 

en hen die op wraak zinnen, 

beschaamd doen staan en tot 

zwijgen brengen!



9.

De goddeloze zal eenmaal 

naar het dodenrijk gaan. 

Zo vergaat het ook de volken 

die de HERE vergeten. 



10.

Toch ziet u de pijn en het 

verdriet, u merkt het op en 

weegt het in uw hand.


