
Hieronder Psalm 19 uit de berijming van het Liedboek der Kerken. Van elke regel ontbreekt een 
woord (op de plaats van de vraagtekens). In de kolom ‘keuzewoorden’ staan die woorden, maar die 
staan niet in de juiste volgorde. En de letters van de keuzewoorden staan ook nog eens door elkaar. 
De opgave: plaats de juiste woorden bij de juiste regel. 
 

De letter achter het keuzewoord (tussen haakjes) zet je daarachter in de kolom letter. 
Staan de woorden juist, dan lees je de van boven naar beneden de namen van 4 Bijbelse vrouwen. 
      

Psalm 19 : 1, 3, 4 en 5  keuzewoorden juiste woord  letter 
      

1. De hemel roemt den ?????,    
 
 
achtiwraag (A) 
 
chert (A) 
 
daawk (A) 
 
dobeegn (A) 
 
iKgnon (A) 
 
wet (B) 
 
reeH (E) 
 
smet (E) 
 
laat (H) 
 
ttaaddeemr (H) 
 
sikkjloet (I) 
 
otwureG (I) 
 
dwoor (J) 
 
ctilh (M) 
 
eHnre (M) 
 
npead (M) 
 
arevlo (R) 
 
ruwot (R) 
 
shiwidje (R) 
 
agd (S) 
 
erin (T) 
 
ihgnno (T) 
 
welvaard (T) 
 
anhd (T) 

   

het firmament geeft eer    

Hem, die ’t heelal volbracht.    

De ????? spreekt tot de dag     

van wat zijn ????? vermag,    

de nacht meldt het de nacht.    

Er is geen ?????, geen woord,     

toch wordt alom gehoord    

een wijd verbreide mare.    

Geen ????? gaat van hen uit,    

maar ????? verluidt    

hetgeen zij openbaren.    
     

3. Volmaakt is ’s ????? wet,      

die ons verkwikt en redt,    

waarbij de ziel herleeft.    

????? en gans gewis     

is Gods getuigenis,    

dat dwazen ????? geeft.    

Des Heren ????? is goed,     

wie zijn bevelen doet,    

zijn hart wordt opgetogen.    

????? is het woord van God     

en louter zijn gebod,    

een ????? voor onze ogen.    
     

4. Des Heren vrees is ?????,      

zo zal ik zeker zijn    

van d’ allergrootste schat.    

Al wat ????? is,     

bestendig en gewis,    

is in zijn ????? vervat.    

Die wet is ’t hoogste goed,     

meer ????? en zoet    

dan ’t edelst van de ?????;    

begeerlijker dan goud,     

blijft dit ons laatst behoud:    

het woord van onze ?????.    
     

5. Zo blijft Gij, God, uw knecht,      

en houdt zijn ????? recht    

in ’t spoor door U gewild.    

Wie uw ????? acht,     

wie ????? uw wet betracht    

beloont Gij ruim en mild.    

Maar zonder U, o Heer,     

????? ik altijd weer    

op zelfgekozen wegen.    

O, reinig ?????     

mij van ’t verborgen ?????,    

en leid mij met uw zegen!    



 


