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Datum: Psalm: Tekst van de psalm: 

22-01-
2018 

136:1 Looft den HEER, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

05-02-
2018 

116:1 God heb ik lief; want die getrouwe 
HEER Hoort mijne stem, mijn 
smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al 
mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij 
redt mij keer op keer. 

19-02-
2018 

100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem 
eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

19-03-
2018 

81:1 Zingt nu blij te moê 
't Machtig Opperwezen 
Enen lofzang toe; 
Om ons heilgenot 
Worde Jacobs God 
Met gejuich geprezen. 

02-04-
2018 

43:1 Geduchte God, hoor mijn gebeden; 
Strijd voor mijn recht, en maak mij 
vrij. Van hen, die, vol arglistigheden, 
Gerechtigheid en trouw vertreden, 
Opdat mijn ziel Uw naam belij', 
En U geheiligd zij. 

16-04-
2018 

75:1 U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER; 
Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 

21-05-
2018 

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 den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 

04-06-
2018 

146:1a 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. 

18-06-
2018 

146:1 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. 

25-06-
2018 

65:1a De lofzang klimt uit Sions zalen 
Tot U met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
Geloften, dag bij dag. 

02-07-
2018 

65:1 De lofzang klimt uit Sions zalen 
Tot U met stil ontzag; 
Daar zal men U, o God, betalen 
Geloften, dag bij dag. 
Gij hoort hen, die Uw heil 
verwachten, 
O Hoorder der gebeên, 
Dies zullen allerlei geslachten 
Ootmoedig tot U treên. 

Datum: Psalm: Tekst van de psalm: 

09-07-
2018 

134:1 Looft, looft nu aller heren HEER, 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer; 
Gij, die des nachts Zijn huis 
bewaakt, 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt. 

 9:1 Ik zal met al mijn hart den HEER, 
Blijmoedig geven lof en eer; 
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen, 
En al Uw wonderen vertellen. 

 139:1a Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn 
daân; 

 139:1 Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn 
daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 

 146:3 Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 

 8:1 HEER, onze Heer, grootmachtig 
Opperwezen! 
Hoe wordt Uw naam op aard' alom 
geprezen! 
Gij, die den glans van Uwe majesteit 
Hebt boven lucht en heem'len 
uitgebreid. 


