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Schriftlezing: 

 

Voorzang: Weerklank Psalm 84 : 6 

Want God, de HEER, is goed en mild 

en voor zijn volk een zon en schild. 

Eer en genade zal Hij geven. 

U zult het goede niet, o HEER, 

onthouden hun die tot uw eer 

steeds in oprechtheid voor U leven. 

Welzalig, HEER, wie op U bouwt, 

en zich geheel U toevertrouwt. 

 

Psalm 72 vers 6 en 7 

Ja, elk der vorsten zal zich buigen 

En vallen voor Hem neer; 

Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 

Dienstvaardig tot Zijn eer. 

't Behoeftig volk, in hunne noden, 

In hun ellend' en pijn, 

Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 

Zal Hij ten redder zijn. 

 

Nooddruftigen zal Hij verschonen; 

Aan armen, uit genâ, 

Zijn hulpe ter verlossing tonen; 

Hij slaat hun zielen gâ. 

Als hen geweld en list bestrijden, 

Al gaat het nog zo hoog; 

Hun bloed, hun tranen en hun lijden 

Zijn dierbaar in Zijn oog. 



Psalm 119 vers 3 

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 

Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 

Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 

Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 

Psalm 118 vers 7 en 10a en 9b 

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 

Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 

Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 

Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 

Dit is, dit is de poort des HEEREN; 

Daar zal 't rechtvaardig volk door treên, 

Om hunnen God ootmoedig t' eren, 

Voor 't smaken Zijner zaligheên. 

Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden, 

De poorten der gerechtigheid; 

Door deze zal ik binnen treden, 

En loven 's HEEREN majesteit. 

 

Psalm 68 vers 10 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 



Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

 

Weerklank 194 vers 1 en 2,  

Heer, ik hoor van rijke zegen 

die Gij uitstort keer op keer, 

laat ook van die milde regen, 

dropp'len vallen op mij neer, 

ook op mij, 

ook op mij, 

dropp'len vallen ook op mij. 

 

Ga mij niet voorbij o Vader,  

zie hoe mij mijn zonde smart 

Trek mij met uw koorden nader,  

stort Uw lied' ook in mijn hart. 

ook in mij, ook in mij,  

stort uw liefde ook in mij. 


