Psalmenrooster (startpunt rood)
Groep 7/8

Datum:

Psalm:

3:3
7
september

6:2
14
september

26:8
21
september

27:4
28
september

27:7

5 oktober

12
oktober

29:6

2
november

31:17

32:4

9
november

Tekst van de psalm:

Datum:

Ik lag en sliep gerust,
Van 's HEEREN trouw bewust,
Tot ik verfrist ontwaakte;
Want God was aan mijn zij';
Hij ondersteunde mij
In 't leed, dat mij genaakte.
Ik zal, vol heldenmoed,
Daar mij Zijn hand behoedt,
Tienduizenden niet vrezen;
Schoon ik, van allen kant,
Geweldig aangerand
En fel geprangd moog' wezen.
Vergeef mij al mijn zon - den,
Die Uwe hoogheid schonden;
Ik ben verzwakt, o HEER!
Genees mij, red mijn leven;
Gij ziet mijn beend'ren beven;
Zo slaat Uw hand mij neer.
Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
Wanneer ik voor U kniel
In't huis, dat Gij U hebt gesticht!
Hoe lief heb ik Uw woning,
De tent, o Hemelkoning,
Die G', U ter eer, hebt opgericht!
God zal mijn hoofd nu boven 's
vijands benden Verhogen; dies wil
ik, met blij geschal, In Zijne tent het
offer opwaarts zenden,
Daar psalm en lied Zijn lof
vermelden zal. Verhoor, o HEER,
toon mij een gunstig oog;
Ik zal mijn stem verheffen naar
omhoog; Verhoor mij toch, bewijs mij
Uw genâ, En antwoord mij, die voor
Uw aanzicht sta.
Zo ik niet had geloofd, dat in dit
leven Mijn ziel Gods gunst en hulp
genieten zou, Mijn God, waar was
mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en
rouw. Wacht op den HEER,
godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle
goed; Zo daalt Zijn kracht op u in
zwakheid neer; Wacht dan, ja wacht,
verlaat u op den HEER.
Looft den HEER, die wond'ren werkt;
Israël, Zijn volk, versterkt;
Hem, die Jacobs heilig kroost
Zeeg'nen zal met vreed' en troost.
Geloofd zij God, Die Zijn genade
Aan mij heeft groot gemaakt;
Die voor mijn welstand waakt:
Zijn oog slaat mij in liefde gade;
Hij wil mij heil bereiden;
Mij in een vesting leiden.
Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in
gevaren; Gij zult mij voor
benauwdheid trouw bewaren;
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte
stelt, Met blij gezang, dat mijn
verlossing meldt. Mijn leer zal u, o
mens, naar't recht doen hand'len,
En wijzen u den weg dien gij zult
wand'len; Ik zal u trouw verzellen
met mijn raad, Terwijl mijn oog op u
gevestigd staat.
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Tekst van de psalm:
Brandofferen, noch offer voor de
schuld, Voldeden aan Uw eis, noch
eer.Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o
HEER; De rol des boeks is met Mijn
naam vervuld. Mijn ziel, U
opgedragen,Wil U alleen behagen;
Mijn liefd' en ijver brandt: Ik draag
Uw heil'ge wet, Die Gij den sterv'ling
zet. In 't binnenst' ingewand."
God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;'t Schel
bazuingeluid Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan, Zingt Zijn
wonderdaân, Zingt de schoonste
stof, Zingt des Konings lof
Met een zuiv'ren galm, Met een
blijden psalm; Hij, de Vorst der aard',
Is die hulde waard.
Verberg Uw oog van mijn bedreven
kwaad, Waardoor mijn ziel gevoelt
de diepste wonden; Delg, delg toch
uit mijn schuld en al mijn zonden,
En spreek mij vrij van mijne
gruweldaad.Herschep mijn hart, en
reinig Gij, o HEER, Die vuile bron
van al mijn wanbedrijven; Vernieuw
in mij een vasten geest, en leer
Mij aan Uw dienst oprecht
verbonden blijven.
Maar ik zal als d' olijfboom groeien,
In 't huis des groten Gods;
Ik zal in eer en godsvrucht bloeien.
God is mijn steun en rots;
Op Zijne gunst, mij toegezeid,
Vertrouw 'k in eeuwigheid.
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den
dood; Gij richt mijn voet, dat hij zich
nimmer stoot'; Gij zijt voor mij een
schild in allen 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
De volken zullen, HEER, U loven;
O HEER, U loven altemaal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van
boven,Dat z' ons op haar gewas
onthaal'.God is ons genegen;
Onze God geeft zegen. Hij, die alles
geeft, Hij zal zijn geprezen; Hem zal
alles vrezen, Wat op aarde leeft.
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, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
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Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd'lijk Opperwezen!
't Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen.
Ik roem, o eeuwig Alvermogen,
'k Roem Uw gerechtigheid,
Die zoveel glans verspreidt,
Zo heerlijk schittert uit den hoge,
O HEER der legerscharen,
Wie kan U evenaren?
Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend heidendom
't Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;
De HEER, in Israël geprezen,
Doet wond'ren, Hij alleen.
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt
vatten.Gij zult mij leiden door Uw
raad,O God, mijn heil, mijn
toeverlaat;En mij, hiertoe door U
bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid.
Zo zullen wij, de schapen Uwer
weiden, In eeuwigheid Uw lof, Uw
eer verbreiden, En zingen van
geslachten tot geslachten Uw trouw,
Uw roem, Uw onverwinb're krachten.
Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.
De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad,
voortgebracht; Van Sion zal het
blijde nageslacht Haast zeggen:
"Deez' en die is daar geboren".
Laat Uw genâ ons met haar troost
verrijken, En laat Uw werk aan Uwe
knechten blijken, Uw heerlijkheid niet
van hun kind'ren wijken; Uw liefd',
Uw macht behoed' ons voor
bezwijken;Sterk onze hand, en
zegen onze vlijt; Bekroon ons werk,
en nu, en t' allen tijd'.
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.
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Uw macht is groot, Uw trouw zal
nooit vergaan; Al wat Gij ooit beloofd
hebt, zal bestaan; De heiligheid is
voor Uw huis, o HEER, Eeuw uit,
eeuw in, tot sieraad en tot eer.
Gods vriend'lijk aangezicht,
Heeft vrolijkheid en licht
Voor all' oprechte harten,
Ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot;
Verblijdt u steeds in God;
Roemt, roemt Zijn heiligheid;
Zo word' Zijn lof verbreid
Voor al dit heilgenot.
Hij heeft de kracht Zijns werks
getoond Aan 't volk, waarbij Hij
gunstrijk woont; Hij gaf, ten hunnen
nutt' en voordeel, Hun d' erve van
het heidendom. Des HEEREN
werken zijn alom En altoos
waarheid, recht en oordeel.
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."
Waar liefde woont, gebiedt de HEER
den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn
heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
Sion, loof met dankb're stem
God, uw HEER, die eeuwig leeft,
En het schoon Jeruzalem,
Door Zijn woning luister geeft;
Loof Hem, voor uw heilrijk lot;
Loof al juichend uwen God!
O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen
maan.
Toon ons Uw goedheid en Uw
macht, Door Uw bescherming,
dezen nacht, Behoed ons tegen
ramp en leed, En blijf tot onze hulp
gereed.
Verkwik ons door een zoete rust,
Om goed te doen met nieuwen lust.
Dat onze slaap gematigd zij,
Ja zelfs Uw Naam tot eer gedij'.
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