
Datum:  Psalm:  Tekst van de psalm:  

7 sept.    O HEER, mijn God, volzalig Wezen,  
'k Betrouw op U, wien zou ik vrezen?  
Red mij hulpvaardig uit den nood,  
Eer mij mijn vijand breng' ter dood;  
Geef mij ten roof niet in zijn handen,  
Die mij, met felle leeuwetanden,  
Verscheuren zou door wond op wond, 
Wanneer ik geen verlosser vond.     

14 sept.  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.     

21 sept.  19:5  Des HEEREN vrees is rein;  
Zij opent een fontein  
Van heil, dat nooit vergaat.  
Zijn dierb're leer verspreidt  
Een straal van billijkheid,  
Daar z' all' onwaarheid haat.  
Z' is 't mensdom meerder waard,  
Dan 't fijnste goud op aard';  
Niets kan haar glans verdoven;  
Zij streeft in heilzaam zoet,  
Tot streling van 't gemoed,  
Den honig ver te boven.     

28 sept.  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!      

5 okt.  25:4  's HEEREN goedheid kent geen palen;  
God is recht, dus zal Hij door  
Onderwijzing hen, die dwalen,  
Brengen in het rechte spoor.  
Hij zal leiden 't zacht gemoed  
In het effen recht des HEEREN.  
Wie Hem need'rig valt te voet,  
Zal van Hem zijn wegen leren.     

12 okt.  25:9  Sla op mijn ellenden d' ogen,  
Zie mijn moeite, mijn verdriet;  
Neem mijn zonden, uit meêdogen,  
Gunstig weg, gedenk die niet.  
Zie mijn haters, daar 't getal  
Vast vermeêrt van die mij vloeken,  
En die rusteloos mijn val,  
Heet en wrevelmoedig zoeken.     
Herfstvakantie  

2 nov.  25:10  Hoed mijn ziel, en red z' uit noden;  
Maak mij niet beschaamd, o HEER,  
Want ik kom tot U gevloden.  
Laat d' oprechtheid meer en meer,  
Met de vroomheid, mij behoên;  
'k Wacht op U in mijn ellenden.  
Laat Uw hand, in tegenspoên,  
Israël verlossing zenden.     

9 nov.  42:5  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.    

16 nov.  51:4  Ontzondig mij met hysop, en 
mijn ziel,Nu gans melaats, zal rein zijn 
en genezen.Was mij geheel, zo zal ik 
witter wezen Dan sneeuw, die vers op 't 
aardrijk nederviel.  
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd; 
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap 
horen;  



Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart 
verheugd, En in mijn geest de ware rust 
herboren.      

23 nov.  56:5  Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar 
woord; Ik heb het zelf uit Zijnen 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 boodt, en 't onheil 
af zoudt wenden,  
Tot U, o God, mijn lofzang op te 
zenden, Door ijver aangespoord.      

30 nov.  63:1  O God, Gij zijt mijn toeverlaat;  
Mijn God, U zoek ik met verlangen,  
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen,  
Bij 't krieken van den dageraad.  
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen,  
En dorsten naar U in een land,  
Dat, dor en mat, van droogte brandt,  
Waar niemand lafenis kan krijgen.      

7 dec.  66:4  Looft, looft den HEER der 
legerscharen,  
O volken, heft een lofzang aan;  
Hij wil ons in het leven sparen,  
Ons hoeden op de steilste paân,  
Voor wank'len onzen voet bevrijden.  
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd,  
En ons gelouterd door het lijden,  
Gelijk het zilver wordt beproefd.     

14 dec.  68:16  Gij koninkrijken, zingt Gods lof;  
Heft psalmen op naar 't hemelhof,  
Van ouds Zijn troon en woning;  
Waar Hij, bekleed met eer en macht,  
Zijn sterke stem verheft met kracht,  
En heerst als Sions Koning.  
Geeft sterkt' aan onzen God en HEER; 
Hij heeft in Israël Zijn eer  
En hoogheid willen tonen.  
Erkent dien God; Hij is geducht;  
En doet Zijn sterkte boven lucht  
En boven wolken wonen.     
Kerstvakantie  

18 jan  71:5  'k Was als een wonder in elks ogen;  
Doch Gij, mijn toevlucht, Gij  
Stondt mij met sterkte bij;  
Laat dan mijn mond Uw naam 
verhogen, En al mijn levensdagen  
Van Uwen roem gewagen.    

25 jan.  71:10  Mijn hart zal steeds op U vertrouwen,  
Mijn mond vindt tot Uw lof  
Gedurig ruimer stof.  
En zal Uw recht en heil ontvouwen;  
Schoon ik de reeks dier schatten  
Kan tellen noch bevatten.    
  

1 feb.  72:11  Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen;  
Men loov' Hem vroeg en spâ;  
De wereld hoor', en volg' 
mijn zangen,Met Amen, Amen na.      

8 feb.  84:1  Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,  
O HEER, der legerscharen God,  
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!  
Hoe branden mijn genegenheên,  
Om 's HEEREN voorhof in te treên!  
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;  
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,  
En aan mijn ziel het leven geeft.      
Voorjaarsvakantie + studiedag  

8 maart  84:6  Want God, de HEER, zo goed, zo mild,  
Is 't allen tijd een zon en schild;  
Hij zal genaad' en ere geven;  
Hij zal hun 't goede niet in nood  
Onthouden, zelfs niet in de dood,  



Die in oprechtheid voor Hem leven.  
Welzalig, HEER, die op U bouwt,  
En zich geheel aan U vertrouwt.      

15 maart  91:5  Ik steun op God, mijn toeverlaat,  
Dies heb ik niets te vre - zen.  
Wie God vertrouwt, die deert 
geen kwaad;Uw tent zal veilig we - 
zen;  
Hij zal Zijn engelen gebiên,  
Dat z' u op weg bevrijden;  
Gij zult hen, in gevaren, zien  
Voor uw behoud'nis strijden.      

22 maart  95:2  De HEER is groot, een heerlijk God,  
Een Koning, die het zaligst lot,  
Ver boven alle goôn, kan schenken.  
Het diepst van 's aardrijks ingewand,  
Het hoogst gebergt' is in Zijn hand;  
't Is al gehoorzaam op Zijn wenken.      

29 maart  Wilhelmus 
couplet 6  

Mijn schild ende betrouwen  zijt Gij, o 
God mijn Heer,op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch 
vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.  
     

12 april  99:2  God, die helpt in nood, Is in Sion groot; 
Aller volken macht  
Niets bij Hem geacht; Buigt u dan in 't 
stof, En verheft met lof  
't Heilig Opperwezen; Wilt het eeuwig 
vrezen.      

19 april  100:4  Want goedertieren is de HEER;  
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;  
Zijn trouw en waarheid houdt haar 
kracht, Tot in het laatste nageslacht.   

26 apr.  103:1  Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle 
krachten; Verhef Zijn naam, zo groot, 
zo heilig t' achten;  
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!  
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der 
gebeden; Vergeet nooit één van Zijn 
weldadigheden; Vergeet ze niet; 't is 
God, die z' u bewees.      
Pasen/Meivakantie  

17 mei  106:2  Welzalig elk, die 't recht betracht,  
Die t' allen tijd' Zijn wetten acht.  
O HEER, laat mij, naar 't welbehagen,  
Dat G' in Uw volk steeds hebt 
getoond,  
Ook roem op Uw bescherming 
dragen,  
En met Uw zegen zijn bekroond.       

31 mei  108:1  Mijn hart, o Hemelmajesteit,  
Is tot Uw dienst en lof bereid.  
'k Zal zingen voor den Opperheer;  
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.  
Gij, zachte harp, gij schelle luit,  
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';  
'k Zal in den dageraad ontwaken,  
En met gezang mijn God genaken.    
  
Pinksteren  

21 juni  108:7  O God, die 's lands benauwdheid ziet,  
Red toch Uw volk uit zijn verdriet;  
Want 's mensen heil is ijdelheid;  
Maar als Gods almacht ons geleidt,  
Dan doen w' in Hem de kloekste daân,  
Zodat wij duizenden verslaan;  
Want allen, die ons wederstreven,  
Zal Hij vertreden en doen sneven.      



28 juni  110:1  Dus heeft de HEER tot mijnen HEER 
gesproken: "Zit op den troon ter 
rechterhand naast Mij,Tot Ik de macht 
Uws vijands hebb' verbroken,En u zijn 
nek tot ene voetbank zij."      

5 juli  118:3  Uw volk zal op Uw heirdag tot het 
strijden Gewillig zijn, in heilig 
krijgssieraad; U zal de dauw van Uwe 
jeugd verblijden, Geboren uit den 
vroegen dageraad.     

12 juli  118:11  De steen, dien door de 
tempelbouwers  
Veracht'lijk was een plaats ontzegd,  
Is, tot verbazing der beschouwers,  
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.  
Dit werk is door Gods alvermogen,  
Door 's HEEREN hand alleen 
geschied;  
Het is een wonder in onz' ogen;  
Wij zien het, maar doorgronden 't 
niet.      
  
  

Zomervakantie  
  
   
  
Pagina-einde  
  
  

Over:  124:1  Dat Israël nu zegge, blij van geest:  
Indien de HEER, die bij ons is geweest,  
Indien de HEER, die ons heeft 
bijgestaan,  
Toen 's vijands heir en aanval werd 
gevreesd,  
Niet had gered, wij waren lang vergaan.    

  

Datum:  Psalm:  Tekst van de psalm:  

  132:2  "Zo ik in mijne woning treê,  
Of klimm' op mijne legersteê;  
Zo ik ter nachtrust ga in vreê,  
Zo ik de sluim'ring zelfs geheng',  
Totdat ik dezen eed volbreng':"      

  143:1  O HEER, wil mijn gebeden horen;  
Neig tot mijn smeken gunstig' oren;  
Verhoor m', o Oppermajesteit,  
Om Uwe trouw, aan mij gezworen;  
Verhoor m' om Uw gerechtigheid.      

  150:2  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.       

      

    

96:1  Zingt, zingt een nieuw gezang den 
HEERE; Zing, aarde, zing dien God ter 
ere; Looft 's HEEREN naam met hart 
en mond; Vermeldt Zijn heil op 't 
wereldrond; Dat dag aan dag Zijn 
roem vermeêre.      

Gezang 9:1  Wij danken U, barmhartig God,  
Beschikker van ons deel en lot,  



Voor Uwe hoed' en trouwe wacht,  
Ons weer betoond in dezen nacht.  
  

122:2  De stammen, naar Gods naam 
genoemd, Gaan derwaarts op; waar elk 
zich buigt Naar d' ark, die van Gods 
gunst getuigt; Waar elk Zijn naam 
belijdt en roemt;  
Want d' achtb're zetel van 't gericht  
Is daar voor Davids huis gesticht;  
De rechterstoelen staan daar binnen.  
Bidt, met een algemene stem,  
Om vrede voor Jeruzalem.  
Het ga hun wèl, die u beminnen.  

130:1  Uit diepten van ellenden  
Roep ik, met mond en hart,  
Tot U, die heil kunt zenden;  
O HEER, aanschouw mijn smart;  
Wil naar mijn smeekstem horen;  
Merk op mijn jammerklacht;  
Verleen mij gunstig' oren,  
Daar 'k in mijn druk versmacht.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 


