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Heel hartelijk welkom in deze muzikale dienst. De 
voorganger is ds. G.H. de Ruiter. Thema: Psalmen 
Orgel: Hugo van der Meij 
Piano: Bertus Buijs 
Zang: René Spaargaren 

 

 
Welkom  
 
Psalm 146: 1,4 en 8 (oude berijming) 
1. Prijs den HEER met blijde 
galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 

4. t Is de HEER, wiens alvermogen 
't Groot heelal heeft voortgebracht; 
Die genadig uit den hogen 
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, 
En aan elk, die Hem verbeidt, 
Trouwe houdt in eeuwigheid. 

8. 't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, Die 
voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs 

zijn grootheid; loof den HEER. 

 

 
Opening  
 
Opwekking 389 (Psalm 51) 
Create in me a clean heart, o God) 
And renew a right spirit within me.) 
2x 

Cast me not away 
From thy presence, o Lord 
And take not thy Holy Spirit from 
me. 
Restore unto me the joy of thy 
salvation 
And renew a right spirit within me. 

 
  



 

Psalm 91 (Sela) - Solo 
De Heer is je schild en bevrijder, 
De redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 

In Gods nabijheid is geen angst 
meer 
Voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
Open je ogen 
En zie dat het kwaad vergaat. 

 
Wie in de schuilplaats van de 
Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw, 
Zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn 
God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn 
God! IK vertrouw op U. 
 

Als je mag wonen bij de Hoogste 
Ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
Maar vertrapt de tegenstand. 

Ik bevrijd wie mij liefheeft 
En bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
En bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 

 

 
Gebed 
 
Psalm 122; 1 en 3 (oude berijming) 
Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij 
staan Gereed, om naar Gods huis 
te gaan; 
Kom, ga met ons en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze 
voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd, 
Wel saâmgevoegd: wie haar 
beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers 
kunstwerk groeten. 

Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
In uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broed'ren spreek ik 
nu: 
"De vrede zij en blijv' in u; 
Nooit moet haar nijd of twist 
verkloeken; 
Om 's HEEREN huis, in u 
gebouwd, 
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken." 



 

Opwekking 281 (Psalm 42) 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Lezing Psalm 42 en 43 (Bijbel in gewone taal) 
 
Psalm 42: 1, 3 en 5 + Psalm 43: 3 en 4 (oude berijming) 
1. 't Hijgend hert, der jacht 
ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't 
genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 
 

3. O mijn ziel, wat buigt g' u 
neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar 
boven; 
Want ik zal Zijn naam nog loven. 

5. Maar de HEER zal uitkomst 
geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 

 

3. Zend, HEER, Uw licht en 
waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans 
geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 

4. Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van 
vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en 
snaren 
Ten roem van Zijne goedheid 
paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 



 

Preek 
 

Psalm 27 (solo) 
De Here is mijn licht en heil, 
voor wie zou ik nog vrezen? 
Omdat Hij is mijn vaste rots, 
hoef ik niet bang te wezen. 
Al komt een leger op mij af, 
het zal mij niet benauwen. 
Al lijkt de vijand nog zo sterk, 
nochtans blijf ik vertrouwen 

Eén ding heb ik van God gevraagd 
en daarnaar blijf ik jagen: 
Dat ik mag wonen in Zijn huis 
in al mijn levens dagen 
De Heer verbergt mij in zijn tent 
ten dage van het kwade, 
Hij plaatst mij boven op en rots, 
waar niemand mij kan schaden 
 

Daarom wil ik de Here zingen 
Hem krachtig loven met mijn stem. 
De glorie van mijn lied zal wezen 
alleen tot lof en eer van Hem 
alleen tot lof en eer van Hem 

 

 
Opwekking 640 (Psalm 121) 
k hef mijn ogen op naar de bergen 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen 
Op naar U, Heer 
Die mij bij zal staan 

Mijn hulp is van U, Heer 
Die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat 
Ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
Die over mij waakt 
Die niet sluimeren of slapen zal 
 

Wat kan mij gebeuren 
Door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw 
U bent er altijd 
Bewaart heel mijn leven 
Mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot in eeuwigheid 

Mijn hulp is van U, Heer 

 
Gebed 

 
  



 

Opwekking 407 (Psalm 29) 
O, Heer mijn God, 
Wanneer ik in verwondering 
De wereld zie die U hebt 
voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
Het rollen van de donder, 
Heel dit heelal, dat vol is van uw 
kracht 
 

Refrein 
Dan zingt mijn ziel) 
Tot U, o Heer mijn God:)2x 
Hoe groot zijt Gij,) 
Hoe groot zijt Gij!) 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder 
klagen 
Tot in de dood gegaan is als een 
Lam, 
Sta ik verbaasd, 
Dat Hij mijn schuld wou dragen 
En aan het kruis mijn zonde op 
zich nam. 
Refrein 

Als Christus komt 
Met majesteit en luister, 
Brengt Hij mij thuis, 
Hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor 
Hem buigen 
En zingt mijn ziel: 
O Heer, hoe groot zijt Gij! 
Refrein 

 
Zegen 

 
Psalm 150 1,2 en 3 (oude berijming) 
Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 

Looft God, met bazuingeklank; 
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
Looft Hem, met de harp en luit; 
Looft Hem, met de trom en fluit; 
Looft Hem, op uw blijde snaren; 
Laat zich 't orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal, 
Tot des HEEREN glorie, paren. 

Looft God, naar Zijn hoog bevel, 
Met het klinkend cimbelspel; 
Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 
Looft den HEER; elk moet Hem 
eren, 
Al wat geest en adem heeft; 
Looft den HEER, die eeuwig leeft; 
Looft verheugd den HEER der 
heren! 

 

 


