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Psalm 23 

1 De HERE is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 
2 Hij laat me liggen in groene weiden, 

3 hij leidt me langs rustige wateren, 
hij verfrist mijn ziel. 

Hij leidt me langs de goede paden 
omwille van zijn naam. 

4 Ook al loop ik 
door de donkerste vallei, 

Ik zal geen kwaad vrezen, 
want je bent bij mij; 
uw stok en uw staf, 

ze troosten me. 
5 Je maakt een tafel voor mij klaar 

in de aanwezigheid van mijn vijanden. 
U zalft mijn hoofd met olie; 

mijn kopje loopt over. 
6 Uw goedheid en liefde zullen mij zeker volgen 

al de dagen van mijn leven, 
en ik zal in het huis des HEEREN wonen 

voor altijd. 

 
         Een psalm van David.



THE NAJI CHERFAN FOUNDATION
People Are Born To Shine!

Psalm 96 

1 Oh zing voor Jehovah een nieuw lied: 
Zing voor Jehovah, heel de aarde. 

2 Zing voor Jehovah, zegen zijn naam; 
Toon zijn redding van dag tot dag. 

3 Verklaar zijn glorie onder de natiën, 
Zijn wonderbaarlijke werken onder alle volkeren. 

4 Want groot is Jehovah, en zeer te prijzen: 
Hij moet worden gevreesd boven alle goden. 

5 Want alle goden der volken zijn afgoden; 
Maar Jehovah heeft de hemel gemaakt. 

6 Eer en majesteit staan   voor hem: 
Kracht en schoonheid zijn in zijn heiligdom. 

7 onderschrijft op Jehovah, gij geslachten der volken, 
Schrijf op Jehovah glorie en kracht toe. 

8 Schrijf aan Jehovah de eer toe die zijn naam toekomt: 
Breng een offer en kom naar zijn hoven. 
9 O, aanbid Jehovah in heilige opstelling: 

Beef voor hem, heel de aarde. 
10 Zeg onder de natiën: Jehovah regeert: 

De wereld staat ook vast dat ze dat niet kan 
bewogen worden: Hij zal de volkeren rechtvaardig oordelen. 

11 Laat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verblijden; 
Laat de zee bruisen en haar volheid; 

12 Laat het veld jubelen, en alles wat daarin is; 
Dan zullen alle bomen van het woud zingen van vreugde 

13 Voor Jehovah; want hij komt, 
Want hij komt om de aarde te oordelen: 

Hij zal de wereld oordelen met gerechtigheid, 
En de volkeren met zijn waarheid.


