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PSALMEN EN PSALMLIEDEREN
1

Welzalig de man, die niet wandelt

naar Psalm 1:1-3

Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

© Opwekkingslectuur / Continental Sound / Small Stone Media;
Opwekking 244

2

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw
naam

naar Psalm 8:2,4,5

1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

muziek: Fred. C. Atkinson; tekst: Jan Visser
© Mirre Produkties; Opwekking 70

3

Hoelang nog

Psalm 13

1 Hoelang nog HEER, blijft U mij vergeten?
Hoelang nog laat U uw gezicht niet zien?
Hoelang moet ik met mijn gepieker
nog doorgaan, dag na dag verdrietig?
Hoelang nog doet mijn vijand of hij wint?

OP TOONHOOGTE

2 Kijk naar mij om, HEER, mijn God,
geef antwoord,
geef mij weer uitzicht, zodat ik niet sterf,
niet sterf als zij mij met z’n allen
omsingelen en laten vallen.
Bespaar me hun gejuich – dat is te erg.

Maar HEER, ik reken op uw liefde,
uw redding is het enige wat telt.
Het hamert in mijn hart: Hij hielp me
en ik zing van Hem:
als één mij goed doet, dan is Hij het wel.

muziek: Roeland Smith; berijming: Ria Borkent
© Boekencentrum; Psalmen voor Nu

4

Mijn God, ik kom naar U
(Ik val niet uit zijn hand)

Psalm 16

Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig;
ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer.
De rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen.
En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht,
en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht,
want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat Hij er is.
Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God.
Ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf.
Want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken:
heel dicht bij U, mijn God,
zal ik gelukkig zijn.

muziek: Sergej Visser
berijming: Menno van der Beek
© Boekencentrum; Psalmen voor Nu
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Psalm 19

1 De hemel roemt de Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die ’t heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.
4 Des HEREN vrees is rein,
zo zal ik zeker zijn
van d’ allergrootste schat.
Al wat waarachtig is,
bestendig en gewis,
is in zijn wet vervat.
Die wet is ’t hoogste goed,
meer kostelijk en zoet
dan ’t edelst van de honing;
begeerlijker dan goud,
blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze Koning.

5 Zo helpt Gij, God, uw knecht,
en houdt zijn paden recht
in ’t spoor door U gewild.
Wie uw geboden acht,
wie trouw uw wet betracht
beloont Gij ruim en mild.
Maar zonder U, o Heer,
verdwaal ik altijd weer
op zelfgekozen wegen.
O, reinig metterdaad
mij van ’t verborgen kwaad,
en leid mij met uw zegen!

6 Als Gij uw knecht behoedt,
o HEER, zal overmoed
niet heersen over mij.
Legt Gij mijn drift in toom,
dan leef ik recht en vroom,
van grote zonden vrij.
Breng voor uw aangezicht
mijn wens en woord in ’t licht
door al mijn levensdagen.
Verlosser, zie mij aan,
mijn Steenrots, doe mij staan
in uw groot welbehagen.

Nieuwe berijming (1968); © ISK (LvdK)
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Mogen de woorden van mijn mond

naar Psalm 19:15

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.
O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser.
Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.

⎫
⎬ 2x
⎭

Ned. tekst & arr.: Opwekking
© Opwekkingslectuur / Continental Sound / Small Stone Media;
Opwekking 59

7

De Heer is mijn Herder

1 De Heer is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

naar Psalm 23

2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’, als ik wankel,
Hij draagt m’, als ik viel.
3 De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
met grimmige kaken,
geen schrik zal mij naken.
O Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

4 De Heer is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k Zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heeren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’ altijd.

melodie: Johannes Gerardsz. Bastiaans (1812-1875)
tekst: Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889)
© ISK (NH’38); Gezang 184
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De Heer is mijn Herder
(Mijn Herder)

naar Psalm 23

(Refrein)
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

10

⎫
⎪
⎬ 4x
⎪
⎭

tekst & muziek: Anneke van Dijk-Quist
© Stichting Sela Music

De HEER is mijn herder
(Uw rust in mijn wereld)

Psalm 23

1 De HEER is mijn herder,
en ik zal zijn schaap zijn
tevreden en veilig, want Hij zorgt voor alles;
Hij weet waar het gras groeit,
en Hij laat me slapen
aan rimpelloos water. Daar kom ik tot rust.
Ik durf Hem te volgen: de paden zijn veilig
zoals Hij beloofd heeft, omdat Hij de weg weet.
Hoe diep en hoe donker het dal is, U redt mij;
Uw herdersstaf troost mij. Ik ben niet alleen.
2 Ik zit aan uw tafel,
persoonlijk genodigd;
ik zie voor het raam de jaloerse gezichten,
terwijl U mijn glas vult,

OP TOONHOOGTE

Psalm 25

3 Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
HEER, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend’lijk’ ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
HEER, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

2 Hij gaat mij voor;
ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht
om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven
door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal
naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

melodie: Sergej Visser; berijming: Menno van der Beek
© Boekencentrum; Psalmen voor Nu

2 HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al de dag verwachten.

1 Hij roept mijn naam;
ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op;
brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden;
heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
(Refrein)

9

mijn lichaam verzorgt met
veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht.
Met mij zal het goed gaan. Zolang ik zal leven
wilt U van uw heerlijke liefde mij geven
en altijd een plek met uw rust in mijn wereld,
omdat ik uw huis weet te vinden, mijn HEER.

5 Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.
Wil mij, uwe naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o HEER,
zwaar en menigmaal misdreven.

6 Wie heeft lust de HEER te vrezen,
’t allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand’len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal ’t gezegend aardrijk erven.

7 Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreêverbond getoond.
d’ Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Nieuwe berijming (1968); © ISK (LvdK)
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Psalm 27

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal!

3 Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
verborgen in het binnenst van zijn hut:
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden,
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut.
Hij stelde mij als op een hoge rots,
het woelen van mijn vijanden ten trots;
daarom wil ik met vrolijk feestgerei
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! -

7 O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de HEER en houd u onversaagd.

Nieuwe berijming (1968); © ISK (LvdK)
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Psalm 32

1 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven;
die van de straf voor eeuwig is ontheven;
wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
voor ’t heilig oog des HEEREN is bedekt.
Welzalig is de mens, wie ’t mag gebeuren,
dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
en die, in ’t vroom en ongeveinsd gemoed,
geen snood bedrog, maar blank’ oprechtheid
voedt.
3 ’k Bekend’, o HEER aan U oprecht mijn zonden;
’k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden;
maar ik beleed, na ernstig overleg,
mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
in vindenstijd, met ootmoed smekend komen;
een zee van ramp moog’ met haar golven
slaan,
hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.
4 Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren;
G’ omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,

PSALMEN EN PSALMLIEDEREN

met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar ’t recht doen
hand’len,
en wijzen u de weg, die gij zult wand’len;
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

6 Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken,
verheugd in God, naar waarde nooit te danken;
zingt vrolijk, roemt zijn deugden t’ allen tijd,
gij, die oprecht van hart en wandel zijt.
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Oude berijming (1773)

Psalm 33

1 Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van ’s HEREN recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word’ als nooit tevoren
door wie Hem behoren
’t feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare
bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
2 Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem’len hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de HERE laven
wie ontbering lijdt.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil’ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.
OP TOONHOOGTE

God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
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Nieuwe berijming (1968)
© ISK (LvdK)

Psalm 36

2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog,
uw waarheid tot de wolkenboog,
uw recht is als Gods bergen.
Uw oordeel grond’loos, Gij behoedt
en zegent mens en beest en doet
uw hulp nooit vrucht’loos vergen.
Hoe groot is uw goedgunstigheid,
hoe zijn uw vleug’len uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken,
hier ’t vette van uw huis gesmaakt,
een volle beek van wellust maakt
hier elk in liefde dronken.

3 Bij U, HEER, is de levensbron;
uw licht doet klaarder dan de zon
ons ’t heuglijk’ licht aanschouwen.
Wees die U kennen mild en goed,
en toon d’ oprechten van gemoed
uw recht waar z’ op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp’,
noch boze hand in ballingschap
ellendig om doe zwerven!
Daar zijn de werkers van het kwaad
gevallen in een jammerstaat,
waarin zij hulp’loos sterven.

Oude berijming (1773)
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Psalm 42

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 de 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.
OP TOONHOOGTE

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 de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
tot de God mijns levens heffen.
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Oude berijming (1773)

Als een hert dat verlangt naar
water

naar 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.

oorspr. titel: As the deer pants for the water
tekst & muziek: M. Nystrom
© Restoration Music / Small Stone Media; Opwekking 281
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Psalm 43

3 O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil’ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4 Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind’loos mij verblijdt.

5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ’s Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de HEER.

Nieuwe berijming (1968); © ISK (LvdK)
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Psalm 47

1 Juicht, o volken, juicht,
handklapt, en betuigt

PSALMEN EN PSALMLIEDEREN

geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heil’ge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

onze God uw vreugd,
weest te zaâm verheugd,
zingt des Hoogsten eer,
buigt u voor Hem neer.
Alles ducht zijn kracht,
alles vreest zijn macht.
Zijne Majesteit
maakt haar heerlijkheid
over ’t rond der aard’,
wijd en zijd vermaard.

3 God vaart voor het oog
met gejuich omhoog;
’t schel bazuingeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft de lofzang aan,
zingt zijn wonderdaân,
zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof
met een zuiv’re galm,
met een blijde psalm:
Hij, de Vorst der aard’,
is die hulde waard.
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Create in me a clean heart

naar Psalm 51:12-14

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.

Oude berijming (1773)

Psalm 51

1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
reinig mij door uw diepe mededogen.
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

2 Want tegen U, want tegen U alleen
heb ik gezondigd. Red mij van het kwade.
In diep berouw belijd ik U mijn daden,
hoor naar de donk’re stem van mijn geween.
Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog,
ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig.
Gij zetelt in gerechtigheid omhoog,
uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig.
3 Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid
geboren en in zware schuld gebonden.
Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde,
zie op mij neer in uw barmhartigheid.
Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin,
dat ik in trouw en recht voor U zal leven.
Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin,
hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven.

5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht,

PSALMEN EN PSALMLIEDEREN

Nieuwe berijming (1968); © ISK (LvdK)
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tekst & muziek: Keith & Melody Green
© For the Shepherd Music / Small Stone Media
Opwekking 389

Wilt U mij nog wel zien
(Schone start)

Psalm 51

1 Wilt U mij nog wel zien? Ik kom bij U:
wat ben ik vies, als U mij niet wast.
Ik denk de hele dag aan wat ik deed:
ik weet, dat U mijn misstappen zag,
en U staat in uw recht, ik schaam me diep:
U hebt heel mijn ellende gezien.

2 Het ging al mis met mij in moeders buik
maar U hebt uw geheimen gedeeld
en U bent trouw geweest en houdt mij vast:
als U mij wast, dan word ik weer wit.
Wees goed voor mij, nu ik gebroken ben
en veeg dan al mijn misdaden weg.
Geef mij een schone start, mijn God,
een ander hart:
U weet, dat ik niet zonder U kan.

⎫
⎬ 2x
⎭

3 Kom alstublieft terug en maak mij blij
geef iedereen die spijt heeft die kans;
mijn God, dat bloed, mijn schuld, wast U het weg?
Als U dat doet, dan zing ik voor U.
Geeft U mij nieuwe lucht en red mijn stem,
dan zult U zien hoe dankbaar ik ben.

4 Ik geef graag iets terug maar U bent God
en alles wat bestaat, is van U.
Hier is mijn diepe spijt van wat ik deed:
ik weet, dat U die aannemen wilt.

OP TOONHOOGTE

Als U de oude stad herschapen heeft,
dan komen wij en dan is het feest.
Geef mij een schone start, mijn God,
een ander hart:
U weet, dat ik niet zonder U kan.
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⎫
⎬ 4x
⎭

melodie: Niels Dolieslager; berijming: Menno van der Beek
© Boekencentrum; Psalmen voor Nu

Psalm 56

5 Ik roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar woord;
ik heb het zelf uit zijne mond gehoord.
’k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
wat sterv’ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
mij bijstand bood en ’t onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
door ijver aangespoord.
6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood,
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot,
Gij zijt voor mij een schild in alle nood,
Gij hebt mijn smart verdreven,
uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven.
’k Zal voor Gods oog, naar zijn bevelen leven:
zo word’ door mij zijn naam altoos verheven;
zo word’ zijn lof vergroot.
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Heb medelijden, God
(Hoe sterk U bent)

Psalm 57

1 Heb medelijden, God: ik kom bij U;
onder uw vleugels kom ik, als een kuiken,
bescherming zoeken, met mijn ogen dicht
totdat het veilig is.

2 Ik reken steeds op God. Omdat Hij helpt.
Vanuit de hemel zal Hij antwoord geven
en wie mij haten worden weggevaagd
omdat Hij van mij houdt.

3 Ik word omsingeld door mijn vijanden
die uit zijn op mijn bloed. Zij zijn gewapend
met scherpe tanden. Met een scherpe tong.
En daarom ben ik bang.
Laat heel de aarde en hemel, Heer,
voelen hoe sterk U bent.

4 Ik was er toch nog bijna ingetrapt:
zij maakten plannen om mij kwijt te raken;
de kuil, die zij voor mij hadden gemaakt
die werd hun eigen graf.
OP TOONHOOGTE

5 Nu weet ik dat ik veilig ben, mijn God.
Ik maak muziek op alle instrumenten
die ik kan vinden, en ik zing mijn lied
de hele lange dag.

6 In dit lied wil ik U bedanken, Heer
en alle mensen wil ik laten horen
hoe groot uw liefde is. Hoe trouw en groot,
uw liefde is, mijn Heer.
Laat heel de aarde en hemel, Heer,
voelen hoe sterk U bent.
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melodie: Kees van Setten; berijming: Menno van der Beek
© Boekencentrum; Psalmen voor Nu

Psalm 62

1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.
5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.
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Nieuwe berijming (1968); © ISK (LvdK)

Psalm 65

1 De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

2 Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.

PSALMEN EN PSALMLIEDEREN

Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.
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Heer, zegen ons
(God zegent ons)

Psalm 67

1 Heer, zegen ons
met onverdiende liefde
en laat ons boven alles uw gezicht zien
stralend als de zon.

2 De wereld ziet
dan hoe U met ons omgaat
en dat de weg die U Heer met ons op gaat
ons weer uitzicht biedt.
(Refrein)
Laat de volken voor U zingen,
U danken want
U bent goed.
Laat de volken U bedanken,
want U bent goed,
grote God!

3 Jij, wereld, juich:
God neemt het recht in handen,
regeert als koning over alle landen,
neemt je bij de hand.
(Refrein)

4 God zegent ons:
een rijke oogst kwam binnen.
De Heer gaf ons veel meer dan wij verdienden.
Zegen komt van God!

5 Heer, blijf bij ons,
blijf ons uw zegen geven,
zodat op heel de aarde ieder leven
vol is van ontzag.
(Refrein)
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melodie: Sergej Visser; berijming: Rien van den Berg
© Boekencentrum; Psalmen voor Nu

Psalm 67

1 God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

PSALMEN EN PSALMLIEDEREN

2 De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez’ aarde, die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.
3 De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Nieuwe berijming (1968); © ISK (LvdK)
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Psalm 68

2 Maar ’t vrome volk in U verheugd,
zal huppelen van zielevreugd,
daar zij hun wens verkrijgen.
Hun blijdschap zal dan onbepaald
door ’t licht, dat van zijn aanzicht straalt,
ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan,
verhoogt, verhoogt voor Hem de baan,
laat al wat leeft Hem eren!
Bereidt de weg, in Hem verblijd,
die door de vlakke velden rijdt:
Zijn naam is HEER der heren.
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 en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van de dood,
volkomen uitkomst geven.

17 Hoe groot, hoe vrees’lijk zijt G’ alom
uit uw verheven heiligdom,
aanbidd’lijk Opperwezen!
’t Is Isrels God, die krachten geeft,
van wie het volk zijn sterkte heeft:
looft God, elk moet Hem vrezen.

Oude berijming (1773)

OP TOONHOOGTE

