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Datum: Psalm: Tekst van de psalm: 

28-08-

2017 

121:1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

04-09-
2017 

138:1 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
Vermelden, HEER, 
U dank bewijzen; 
'k Zal U in 't midden van de goôn, 
Op hogen toon, 
Met psalmen prijzen; 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
Naar Uw paleis, 
Het hof der ho - ven, 
En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten naam 
Eerbiedig loven. 

11-09-
2017 

24:3 Die zal, door 's HEEREN gunst 
geleid, En zegen en gerechtigheid 
Van God, den God zijns heils, 
ontvangen. Dit 's Jacob, dit is't 
vroom geslacht, Dat naar God 
vraagt, Zijn wet betracht, En zoekt 
Zijn aanschijn met verlangen. 

18-09-
2017 

30:1 Ik zal met hart en mond, o HEER, 
Uw naam verhogen en Uw eer, 
Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt, 
Mij optrokt uit den diepsten nood; 
Zodat de vijand, in mijn lijden, 
Zich over mij niet mocht verblijden. 

25-09-
2017 

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? 

02-10-
2017 

99:1 God, de HEER, regeert; 
Beeft, gij volken, eert, 
Eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israël 
Tussen Cherubs woont, 
En Zijn grootheid toont; 
Dat zich d' aard bewege; 
Hij is Isrels zege. 

09-10-
2017 

150:1 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. 

30-10-
2017 

89:1 'k Zal eeuwig zingen van Gods 
goedertierenheên; Uw waarheid t' 
allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe 
gunstbewijzen, Naar Uw gemaakt 
bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand 
zal wijken, Zo min zal Uwe trouw ooit 
wank'len of bezwijken. 

Datum: Psalm: Tekst van de psalm: 

06-11-
2017 

Gezang 
2:3 

Hoe heilig is Zijn Naam! 
Laat volk bij volk te zaam 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 

13-11-
2017 

Gezang 
3:5 

Voor elk, die in het duister dwaalt, 
Verstrekt deez' zon een helder licht. 
Dat hem in schauw des doods bestraalt, 
Op 't vredepad zijn voeten richt. 

20-11-
2017 

136:2 Looft den groten God, Wiens troon 
Hoger rijst dan die der goôn; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

27-11-
2017 

62:1 Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 

04-12-
2017 

43:3 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. 

11-12-
2017 

140:1 O HEER, verlos mij uit de banden, 
Waarin de boze mij beknelt; 
Behoed mij voor des wreedaards 
handen, 
Voor dwing'landij en woest geweld. 

18-12-
2017 

139:14 Doorgrond m', en ken mijn hart, o 
HEER; 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m', en zie, of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 

15-01-
2018 

136:26 Geeft den God des hemels eer; 
Lof zij aller scheps'len HEER; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

29-01-
2018 

121:4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt 
gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

12-02-
2018 

118:1 Laat ieder 's HEEREN goedheid 
loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen: "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
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Datum: Psalm: Tekst van de psalm: 

12-03-
2018 

18:1 'k Betrouw op God; Hij is mijn schild 
in 't strijden, De hoorn mijns heils, 
mijn hoog vertrek in 't lijden, 
'k Aanriep den HEER, Wiens lof mijn 
harp vermeldt, En werd verlost van 
's vijands boos geweld. De dood 
bracht mij, geboeid, in nare streken, 
Bij Belials verschrikkelijke beken; 
Een helse band was om mijn heup 
gehecht, En door den dood mij strik 
op strik gelegd. 

26-03-
2018 

116:11 Ik zal met vreugd in 't huis des 
HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten naam te 
danken. Jeruzalem, gij hoort die 
blijde klanken: Elk heff' met mij den 
lof des HEEREN aan! 

09-04-
2018 

105:1 Looft, looft, verheugd, den HEER der 
heren; 
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 
Doet Zijne glorierijke daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 

23-04-
2018 

98:1 Zingt, zingt een nieuw gezang den 
HEERE, 
Dien groten God, die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen 
verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 

28-05-
2018 

95:1 Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 

11-06-
2018 

21:1 O HEER, de Koning is verheugd 
Om Uw geducht vermogen; 
Uw heil zweeft hem voor d' ogen; 
En met wat blijde zielevreugd 
Zal hij, door al Uw daân 
Verrukt, ten reie gaan! 
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