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Welzalig hij, die in der bozen raad
Niet wandelt, noch op 't pad der
zondaars staat,
Noch nederzit, daar zulken
samenrotten,
Die roekeloos met God en
godsdienst spotten;
Maar 's HEEREN wet blijmoedig
dag en nacht
Herdenkt, bepeinst, en ijverig
betracht.
Neem, HEER, mijn bange klacht
ter oren; Zie, als 't aan woorden
mij ontbreekt, Wat d' overdenking
in mij spreekt; Verwaardig U, uit 's
hemels koren, Mijn stem te horen!
Het ruime hemelrond
Vertelt, met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid;
De heldre lucht en 't zwerk
Verkondigen Zijn werk,
En prijzen Zijn beleid.
Dus kan ons dag bij dag,
Tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen;
Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht
En wijsheid af te malen.
Mijn God, mijn God, waarom
verlaat Gij mij, En redt mij niet,
terwijl ik zwoeg en strij', En
brullend klaag in d' angsten die ik
lij', Dus fel geslagen? t Zij ik, mijn
God, bij dag moog' bitter klagen,
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des
nachts moog' kermen. Ik heb geen
rust, ook vind ik geen ontfermen,
In mijn verdriet.
De God des heils wil mij ten
Herder wezen; 'k Heb geen
gebrek, 'k heb geen gevaar te
vrezen. Hij zal mij zacht, in
liefelijke weiden, Aan d' oevers
van zeer stille waat'ren leiden. Hij
sterkt mijn ziel; richt, om Zijn
naam, mijn treden. In 't effen
spoor van Zijn gerechtigheden.
'k Hef mijn ziel, o God der goden,
Tot U op, Gij zijt mijn God;
'k Heb op U vertrouwd in noden;
Weer van mij toch schaamt' en
spot;
Dat mijn vijand nooit van vreugd
Om mij opspring'; Die U wachten,
Dekt nooit schaamt'; maar die de
deugd,
Zonder oorzaak, stout verachten.
Zingt vrolijk, heft de stem naar
boven, Rechtvaardigen, verheft
den HEER. Het past oprechten,
God te loven; Zingt Zijnen groten
naam ter eer. Prijst Hem in uw
psalmen,
Met de schoonste galmen; Roept
Zijn weldaan uit; Laat de keel zich
paren Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.
Het trots gedrag des bozen doet
Mij spreken in 't beklemd gemoed:
"Gods vrees is uit zijn ogen,"
Wijl hij zolang zichzelven vleit,
Tot God zijn ongerechtigheid
Niet langer kan gedogen.
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Bedrog en onrecht spreekt zijn
mond:
't Verstand laat na, den waren
grond
Van 't weldoen op te merken;
Des nachts is't kwaad zijn overleg;
Hij stelt zich op een bozen weg,
En schuwt geen snode werken.
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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.
God is een toevlucht voor de
Zijnen,
Hun sterkt', als zij door droefheid
kwijnen; Zij werden steeds Zijn
hulp gewaar, In
zielsbenauwdheid, in gevaar;Dies
zal geen vrees ons doen
bezwijken, Schoon d' aard' uit
hare plaats mocht wijken;
Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne
steê, Verzet wierd in het hart der
zee.
Genâ, o God, genâ, hoor mijn
gebed; Verschoon mij toch naar
Uw barmhartigheden; Delg uit
mijn schuld, vergeef mijn
overtreden:
Uw goedheid wordt noch paal,
noch perk gezet. Ai, was mij wel
van ongerechtigheid; Mijn schuld
is zwaar, ik heb Uw wet
geschonden;
Zie mijn berouw, hoor, hoe een
boetling pleit, En reinig mij van al
mijn vuile zonden.
Gena, o God, bescherm mij door
Uw hand; Zie, hoe ik ben omringd
aan allen kant; Zie, hoe de mens
zijn boze netten spant, Om mij
daarin te jagen. Den gansen dag
is 't oog op mij geslagen; Zijn list
legt mij op al mijn wegen lagen;
Zijn macht vergroot mijn ongeluk
en plagen;
Ontroert mijn ingewand.
In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in
smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.
Juich, aarde, juich met blijde
galmen
Den groten Schepper van 't
heelal;
Zing d' eer Zijns naams met
dankb're psalmen; Verhef Zijn
roem met lofgeschal. Zeg: "O hoe
vrees'lijk zijn Uw werken!Gij doet
Uw wijdgeduchte kracht,O God,
aan al Uw haters merken,Die
veinzend buigen voor Uw macht."
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Gewis, hoe hoog de nood mag gaan,
God zal Zijns vijands kop verslaan;
Dien haar'gen schedel vellen;
Die trots, wat heilig is, onteert,
En, daar hij schuld met schuld
vermeert,
Zich tegen Hem durft stellen.
De HEER heeft Zelf ons toegezeid:
"'k Zal u, door macht en wijs beleid,
Uit Bazan weer doen komen;
U zullen, als op Mozes' beê,
Wanneer uw pad loopt door de zee,
Geen golven overstromen."
Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind' in smart.
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burcht zijt en beschermer.
Geef, HEER, den Koning Uwe
rechten, En Uw gerechtigheid
Aan 's Konings zoon om Uwe
knechten.Te richten met beleid.
Dan zal Hij al Uw volk beheren,
Rechtvaardig, wijs en zacht;
En Uw ellendigen regeren;
Hun recht doen op hun klacht.
Neem, o mijn volk, neem mijne leer
ter oren; Neig oor en hart, om naar
mijn stem te horen,'k Zal met mijn
mond u wijze spreuken leren,
Verborgenheên, van ouds af waardig
t' eren; Mij vloeit een schat van
wijsheid uit den mond,Gelijk een
bron, die voortspringt uit den grond.
Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.
De hemel looft, o HEER, Uw
wond'ren dag en nacht; Uw
waarheid wordt op aard' de glorie
toegebracht, Daar Uw geheiligd volk
van Uwe trouw mag zingen;
Want wie is U gelijk bij al de
hemelingen? En, welke vorsten ooit
het aard'rijk moog' bevatten,
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk
te schatten?
Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Ko - ning
Beveiligd in den duist'ren nacht,
Beschaduwd in Gods wo - ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burcht, mijn toevlucht in den
nood, Den God van mijn betrouwen.
Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil
weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.
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God zij altoos op 't hoogst
geprezen;
Tekst
van de
psalm:
Lof zij Gods
goedertierenheid,
Die nimmer mij heeft afgewezen,
Wilhelmus
van Nassouwe
Noch mijn gebed
gehoor ontzeid!
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te
richten,De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet
zwichten,Wordt in rechtmatigheid
geleid.
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.
Hoor, o HEER, verhoor mijn smeken,
Laat m' Uw bijstand niet ontbreken;
Ai, veracht mijn tranen niet,
Daar Gij al mijn angsten ziet;
Als ik, in benauwde dagen,
U, mijn God, mijn leed moet klagen,
Wil dan spoedig U ontfermen,
Wil mij door Uw macht beschermen.
Looft God, den trouwen Opperheer;
Geeft, geeft Hem vrolijk roem en eer,
Wiens goedheid perken kent, noch
palen.
Maar wie, hoe hoog verlicht hij zij,
Wie kan Zijn mogendheên verhalen,
Zijn lof verbreiden naar waardij?
Looft, looft den HEER gestadig;
Die Oppermajesteit
Is gunstrijk, zeer genadig,
En goed in eeuwigheid.
Dit zegg' elk, die, gered
Door Hem van slaafse banden,
In vrijheid is gezet
Uit 's weêrpartijders handen.
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch
perk, Maar streeft tot aan het hoogste
zwerk. Verhef U boven 's hemels
kringen,En leer al d' aard' Uw
grootheid zingen.
O God, zo waardig mijn gezangen,
Zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen;
De boze, die bedrog durft plegen,
Staat, wars van deugd, mij bitter
tegen; Hij heeft zijn mond wijd
opgedaan,Mij met een valse tong
verraân.
Toen Israël 't Egyptisch rijksgebied,
En 't volk zo vreemd van aard en taal,
verliet, Werd Juda God ter woning;
Hij wijdde zich dit volk ten heiligdom
En stichtte daar den troon, dien Hij
beklom Als Isrels God en Koning.
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Gods rechterhand is hoog verheven;
Des HEEREN sterke rechterhand
Doet door haar daân de wereld beven,
Houdt door haar kracht Gods volk in
stand. Ik zal door 's vijands zwaard niet
sterven,
Maar leven, en des HEEREN daân,
Waardoor wij zoveel heil verwerven,
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan.
Gezegend zij de grote Koning,
Die tot ons komt in 's HEEREN naam!
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning;
Wij zegenen u al te zaâm.
De HEER is God, door Wien w'
aanschouwen Het vrolijk licht, na bang
gevaar; Bindt d' offerdieren dan met
touwen.Tot aan de hoornen van 't altaar.
Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid; Gelijk een knecht
ziet op de hand zijns heren,Om
nooddruft te begeren, En 't oog der
maagd is op haar vrouw geslagen, Om
hulp of gunst te vragen; Zo slaan wij 't
oog op onzen HEER, tot Hij, Ook ons
genadig zij.
Wanneer de HEER, uit 's vijands macht,
't Gevangen Sion wederbracht, En dat
verlost' uit nood en pijn, Scheen 't ons
een blijde droom te zijn. Wij lachten,
juichten; onze tongen Verhieven 's
HEEREN naam, en zongen. Toen
hieven zelfs de heid'nen aan: "De HEER
heeft hun wat groots gedaan."
Ik blijf den HEER verwachten; Mijn ziel
wacht ongestoord; Ik hoop, in al mijn
klachten, Op Zijn onfeilbaar woord; Mijn
ziel, vol angst en zorgen,Wacht sterker
op den HEER,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?
'k Roep, HEER, in angst tot U gevloden,
Ai, haast U tot mijn hulp en red; Hoor
naar de stem van mijn gebed,Daar ik U
aanroep in mijn noden.
Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen. De
HEER wil ons in gunst aanschouwen; Hij
wil Jeruzalem herbouwen; Vergâren en
in vreê doen leven, Hen, die uit Isrel zijn
verdreven.
Looft God, naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER; elk moet Hem eren, Al
wat geest en adem heeft;
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Looft den HEER, die eeuwig leeft;
Looft verheugd den HEER der heren!
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