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Datum: Psalm: Tekst van de psalm: 

 
 
 
13-09-21 

3:2 Maar, trouwe God, Gij zijt 
Het schild, dat mij bevrijdt, 
Mijn eer, mijn vast betrouwen; 
Op U vest ik het oog; 
Gij heft mijn hoofd omhoog, 
En doet m' Uw gunst aanschouwen. 
'k Riep God niet vrucht'loos aan; 
Hij wil mij niet versmaân 
In al mijn tegenheden; 
Hij zag van Sion neer, 
De woonplaats van Zijn eer, 
En hoorde mijn gebeden. 

 
20-09-21 

6:1 O HEER', Gij zijt welda - - dig; 
Straf mij niet ongenadig 
In Uwen toornegloed, 
Ai, matig Uw kastijden; 
Sla mij met medelijden, 
Gelijk een vader doet. 

 
27-09-21 

26:3 Uw goedertierenheid, 
Die zich alom verspreidt, 
Is t' allen tijd' voor mijn gezicht. 
Ik houd, oprecht van handel, 
Daar 'k in Uw waarheid wandel, 
Mijn schreden naar Uw wet gericht. 

 
 
 
04-10-21 

27:2 Al zie ik zelfs een leger mij 
omringen, Nog vrees ik niet; 'k 
verlaat mij op den HEER; 
Al wil men mij door enen oorlog 
dwingen,'k Leg mij gerust, hierop 
vertrouwend, neer. 
Deez' éne zaak heb ik begeerd van 
God;Daar zoek ik naar; dit zij mijn 
zalig lot: Dat ik, zo lang mij 't 
levenslicht bescheen, 
In 's HEEREN huis mocht wonen 
hier beneên. 

 
 
 
11-10-21 

27:3 Och, mocht ik, in die heilige 
gebouwen, De vrije gunst, die 
eeuwig Hem bewoog, 
Zijn lieflijkheid en schonen dienst 
aanschouwen! Hier weidt mijn ziel 
met een verwond'rend oog. 
Want God zal mij, opdat Hij mij 
beschutt',In ramp en nood versteken 
in Zijn hut; Mij bergen in't verborgen 
van Zijn tent, en op een rots 
verhogen uit d' ellend'. 

 
 
25-10-21 

29:1 Aardse machten, looft den HEER; 
Geeft den HEERE sterkt' en eer; 
Dat de lof van 's Hoogsten naam 
Aller groten roem beschaam'. 
Vorsten, 't voegt u, Hem, in't midden 
Van Zijn heiligdom, t' aanbidden: 
't Voegt u, met de Godgetrouwen, 
's HEEREN heerlijkheid t' 
ontvouwen. 

 
01-11-21 

31:1 Op U betrouw ik, HEER der heren, 
Op U, gelijk 't betaamt; 
Ai, laat mij nooit, beschaamd, 
Van Uwen troon teruggekeren; 
Help mij, op mijn gebeden, 
Door Uw gerechtigheden. 

 
 
 
08-11-21 

32:1 Welzalig hij, wiens zonden zijn 
vergeven; Die van de straf voor 
eeuwig is ontheven; Wiens 
wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 
Voor 't heilig oog des HEEREN is 
bedekt. Welzalig is de mens, wien 't 
mag gebeuren, Dat God naar recht 
hem niet wil schuldig keuren, 
En die in't vroom en ongeveinsd 
gemoed, Geen snood bedrog, maar 
blank' oprechtheid voedt. 

Datum: Psalm: Tekst van de psalm: 

 
 
 
15-11-21 

40:1 'k Heb lang den HEER in mijnen 
druk verwacht, 
En Hij heeft zich tot mij geneigd; 
Ik riep, door nood op nood bedreigd, 
Hij gaf gehoor aan mijne 
jammerklacht. 
Mij, in den kuil verzonken, 
Mij heeft Hij hulp geschonken, 
Gevoerd uit modd'rig slijk; 
Mij op een rots gezet, 
Waar ik, met vasten tred, 
Die jammerkolk ontwijk. 

 
 
20-11-21 

47:1 Juicht, o volken, juicht; Handklapt, 
en betuigt.Onzen God uw vreugd; 
Weest te zaâm verheugd; Zingt des 
Hoogsten eer; Buigt u voor Hem 
neer. Alles ducht Zijn kracht; 
Alles vreest Zijn macht; 
Zijne Majesteit Maakt haar 
heerlijkheid,Over 't rond der aard', 
Wijd en zijd vermaard. 

 
 
 
29-11-21 

51:1 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. 

 
06-12-21 

52:7 Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 
Omdat Gij 't hebt gedaan; 
'k Verwacht Uw trouwe hulp van 
boven; Uw waarheid zal bestaan; 
Uw naam is voor 't oprecht gemoed 
Van al Uw gunstvolk goed. 

 
 
 
13-12-21 

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. 

 
 
20-12-21 

67:1 D' algoede God zij ons genadig, 
En zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
Ons lichten, en Hij zij ons goed; 
Opdat elk genegen,Zich aan Uwe 
wegen.Op deez' aarde wenn'; 
En de blinde heiden, Nu van God 
gescheiden, Eens Uw heil erkenn'. 

 
 
 
 
10-01-21 

68:1 De HEER zal opstaan tot den strijd; 
Hij zal Zijn haters, wijd en zijd, 
Verjaagd, verstrooid, doen zuchten; 
Hoe trots Zijn vijand wezen moog', 
Hij zal voor Zijn ontzagg'lijk oog, 
Al sidderende vluchten. 
Gij zult hen, daar G' in glans 
verschijnt, 
Als rook en damp, die ras verdwijnt, 
Verdrijven en doen dolen. 
't Godd'loze volk wordt haast tot as; 
't Zal voor Uw oog vergaan, als was, 
Dat smelt voor gloênde kolen. 
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Datum: Psalm: Tekst van de psalm: 

 
 
 
17-01-21 

68:9 Gods wagens, boven 't luchtig 
zwerk,Zijn tien- en tienmaal duizend 
sterk,Verdubbeld in getalen. 
Bij hen is Zijne Majesteit, 
Een Sinaï in heiligheid, 
Omringd van bliksemstralen. 
Gij voert ten hemel op, vol eer; 
De kerker werd Uw buit, o HEER! 
Gij zaagt Uw strijd bekronen 
Met gaven, tot der mensen troost, 
Opdat zelfs 't wederhorig kroost 
Altijd bij U zou wonen. 

 
24-01-21 

71:1 'k Betrouw op U; hoor mijn gebeden; 
Dat mij geen schaamt', o HEER! 
In eeuwigheid verneêr'; 
Red mij door Uw gerechtigheden; 
Bevrijd mij; neig Uw oren; 
Verlos mij; wil mij horen. 

 
 
31-01-21 

72:2 De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijz'len, wie verdrukt. 

 
 
 
07-02-21 

73:1 Ja waarlijk, God is Isrel goed, 
Voor hen, die rein zijn van gemoed; 
Hoe donker ooit Gods weg moog' 
wezen, 
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. 
Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, 
Mijn voeten waren in mijn leed 
Schier uitgeweken, en mijn treên 
Van 't spoor der godsvrucht 
afgegleên. 

 
 
 
14-02-21 

79:4 Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat 
wij bedreven; Onz' euveldaad word' 
ons uit gunst vergeven;Waak op, o 
God, en wil van verder lijden 
Ons klein getal door Uwe kracht 
bevrijden. Help ons, barmhartig 
HEER, Uw groten naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade; 
Verzoen de zware schuld, 
Die ons met schrik vervult; 
Bewijs ons eens genade! 

 
 
21-02-21 

86:1 Neig, o HEER, Uw gunstig' oren, 
Om mij in mijn angst te horen; 
'k Ben ellendig, diep in nood, 
Gans van heul en hulp ontbloot. 
Hoed mijn ziel; Gij zijt almachtig, 
En ik ben Uw gunst deelachtig; 
O mijn God, die mij aanschouwt, 
Red Uw knecht, die U vertrouwt. 

 
07-03-21 

87:1 Zijn grondslag, zijn onwrikb're 
vastigheden. Heeft God gelegd op 
bergen, Hem gewijd;De HEER, die 
Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jacobs 
steden. 

 
 

14-03-21 

90:1 Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste 
jaren.Voor ons geweest een 
toevlucht in gevaren. 
Eer berg en rots uit niet geboren 
waren, Eer d' aarde rustt' op hare 
grondpilaren, Van eeuwigheid, o 
God Die eeuwig leeft, Zijt Gij de 
God, Die eind noch oorsprong heeft. 

Datum: Psalm: Tekst van de psalm: 

 
 
21-03-21 

91:1 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. 

 
28-03-21 

93:1 De HEER regeert; de hoogste 
Majesteit, Bekleed met sterkt', 
omgord met heerlijkheid, 
Bevestigt d' aard', en houdt door 
Zijne hand, Dat schoon gebouw 
onwankelbaar in stand. 

 
 
04-04-21 

97:6 Beminnaars van den HEER, 
Verbreiders van Zijn eer, 
Hoopt steeds op Zijn genade, 
En haat altoos het kwade. 
Hij, die in tegenspoed 
Zijn gunstgenoten hoedt, 
Verleent hun onderstand, 
En redt z' uit 's bozen hand, 
Die op hun onschuld woedt. 

 
11-04-21 

111:3 Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 
Zijn wond'ren een gedachtenis; 
Hij is barmhartig en genadig; 
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 
En, Zijnen groten naam ten prijs, 
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig. 

 
 
 

18-04-21 

122:1 Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan; 
Kom, ga met ons en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze 
voeten. Jeruzalem is wèl gebouwd, 
Wel saâmgevoegd: wie haar 
beschouwt, Zal haar voor 's 
Bouwheers kunstwerk groeten. 

 
 

09-05-21 

133:1 Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat 
zonen. Van 't zelfde huis, als 
broeders, samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt 
verdoofd; 't Is als de zalf op 's 
Hogepriesters hoofd, De zalf, 
waarmee hij is aan God gewijd, Die 
door haar reuk het hart verblijdt. 

 
 

16-05-21 
 

135:1 Prijst den naam van uwen God, 
's HEEREN knechten, hier vergaârd; 
Prijst Zijn naam en wijs gebod, 
Daar g' in 't voorhof staat geschaard, 
En uw ambt bekleedt met eer 

In het huis van onzen HEER. 

 
 
23-05-21 

Gezang 
5:1 

O allerhoogste Majesteit, 
Die in het rijk der heerlijkheid 
De heem'len hebt tot Uwen troon, 
Wij roepen U, in Uwen Zoon, 
Die voor ons heeft genoeg gedaan, 
Als onzen Vader need'rig aan. 
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Datum: Psalm: Tekst van de psalm: 

 
30-05-21 

Gezang 
5:2 

Geheiligd word' Uw Naam; ai, geef, 
Dat elk, waar hij op aarde leev', 
Dien Vadernaam erkennen moog', 
Uw deugden roeme hemelhoog; 
Dat elk, als kind, aan U gelijk' 
En in zijn doen Uw beelt'nis blijk'. 

 
06-06-21 

Gezang  
5:3 

Uw koninkrijk koom' toch, o Heer'! 
Ai, werp den troon des satans neer! 
Regeer ons door Uw Geest en Woord; 
Uw lof word' eens alom gehoord, 
En d' aarde met Uw vrees vervuld, 
Totdat G' Uw rijk volmaken zult. 

 
13-06-21 

Gezang 
5:4 

Uw wil geschied', Uw wil alleen, 
Als in den hemel, hier beneen; 
Uw wil is altoos wijs en goed; 
't Is majesteit, al wat Gij doet. 
Dat ieder stil daarin berust'; 
En Uw bevelen doe met lust. 

 
20-06-21 

Gezang  
5:5 

Geef heden ons ons daag'lijks brood; 
Betoon Uw trouwe zorg in nood 
Gij weet, wat elk op aard' behoev'. 
Dat ons dan geen gebrek bedroev'; 
Dat nooit Uw zegen van ons wijk'; 
Die maakt alleen ons blijd' en rijk. 

 
27-06-21 

Gezang 
5:6 

Vergeef ons onze schulden, Heer'! 
Wij schonden al te snood Uw eer. 
De boosheid kleeft ons altijd aan 
Wie onzer zou voor U bestaan, 
Had Jezus niet voor ons geleen? 
Wij schelden kwijt, die ons misdeen. 

 
04-07-21 

Gezang 
5:7 

Leid ons in geen verzoeking ooit, 
Verberg voor ons Uw aanzicht nooit! 
Gij weet het, onze kracht is klein; 
De driften veel, en 't hart onrein. 
Wat wordt er van ons in dien staat, 
O Vader, zo Gij ons verlaat? 

 Gezang  
5:8 

Verlos ons uit des bozen macht; 
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht 
Wij zijn toch zwak, Zijn sterkt' is groot; 
Dus zijn w' elk ogenblik in nood. 
Hier komt nog vlees en wereld bij, 
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij. 

 Gezang 
5:9 

Want Uw is 't Koninkrijk, o Heer', 
Uw is de kracht, Uw is al d' eer! 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die in Uw Zoon verhoring gunt, 
Die door Uw Geest ons troost en leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 

 Gezang 
5:10 

Ja, Amen, trouwe Vader, ja; 
Wij maken staat op Uw gena! 
Ons hart, o God, die alles ziet, 
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet; 
Het zegt, daar G' op ons bidden let, 
Gelovig "Amen" op 't gebed. 


