
Psalmen voor zaterdagavond zanguurtje, 5 november 2022, 19.00 uur in Rijssen-West 

Psalm 81: 1, 2, 11 en 12 

1. Zingt nu blij te moê     2.  Zingt een psalm, en geeft 

     ‘t Machtig Opperwezen        Trommels aan de reien; 

     Enen lofzang toe;         Wat in Isrel leeft, 

     Om ons heilgenot         Roep’ Zijn grootheid uit,  

     Worde Jakobs God         Harp en zachte luit 

     Met gejuich geprezen.         Moet Zijn roem verbreien. 

 

11.  “Ik, Ik ben de HEER’   12. “Opent uwe mond; 

      ‘k Ben uw God, die heilig         Eist van Mij vrijmoedig, 

      IJver voor Mijn eer,          Op mijn trouwverbond; 

      Die u door Mijn hand         Al wat u ontbreekt, 

      Uit Egypteland          Schenk Ik, zo gij ‘t smeekt, 

      Leidde vrij en veilig.”         Mild en overvloedig.”  

 

Psalm 84: 1 en 6 

 
1.  Hoe lieflijk hoe vol heilgenot,  6.  Want God, de HEER’, zo goed, zo mild, 

     O HEER’, der legerscharen God,       Is t’ allen tijd een zon en schild; 

     Zijn mij Uw huis en tempelzangen!       Hij zal genaad’ en ere geven; 

     Hoe branden mijn genegenheên,        Hij zal hun `t goede niet in nood 

     Om ’s HEEREN voorhof in te treên!       Onthouden, zelfs niet in de dood, 

     Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;      Die in oprechtheid voor Hem leven. 

     Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,      Welzalig, HEER, die op U bouwt,  

     En aan mijn ziel het leven geeft.       En zich geheel aan U vertrouwt. 
 

Psalm 108: 1 en 2 
 

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,   2.  Ik zal, o HEER’ Uw wonderdaân,  

     Is tot Uw dienst en lof bereid,       Uw roem den volken doen verstaan; 

    ‘k Zal zingen voor den Opperheer,       Want Uwe goedertierenheid  

    ‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.       Is tot de heem’len uitgebreid; 

    Gij, zachte harp, gij schelle luit,        Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 

    Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;      Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 

   ‘k Zal in den dageraad ontwaken,       Verhef U boven ’s hemels kringen,  

    En met gezang mijn God genaken.         En leer al d’ aard` Uw grootheid zingen. 

 

Psalm 25: 2, 6 en 8 
 

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen,  6.  Wie heeft lust den Heer’ te vrezen,  

    Door Uw woord en Geest bekend;      ‘t Allerhoogst en eeuwig goed?  

    Leer mij, hoe die zijn gelegen,       God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 

    En waarheen G’ Uw treden wendt,       Leren, hoe hij wand’len moet.  

    Leid mij in Uw waarheid, leer       ’t Goed, dat nimmermeer vergaat, 

    IJv’rig mij Uw wet betrachten;       Zal hij ongestoord verwerven, 

    Want Gij zijt mijn heil, o HEER,       En zijn Godgeheiligd zaad 

   ‘k Blijf U al den dag verwachten.       Zal ’t gezegend aard’rijk erven. 

 

 

8. Zie op mij in gunst van boven; ‘k Roep U aan in angst en smart;  

    Wees mij toch genadig, HEER; Duizend zorgen, duizend doden 

    Eenzaam ben ik en verschoven: Kwellen mijn angstvallig hart; 

    Ja, d’ellende drukt mij neer.  Voer mij uit mijn angst en noden. 

 

 

 

 



 Psalm 26: 1, 3 en 12 
 

1. O Heer, doe Gij mij recht;       3. Uw goedertierenheid,  12.  Nu stap ik rustig aan; 

     Ik wandel als Uw knecht,           Die zich alom verspreidt,         ‘k Betreed een effen baan; 

     En vind mijn lust in Uw gebod.      Is ’t allen tijd’ voor mijn gezicht,          Mijn God verhoort nu mijn gebed. 

     Ik blijf op U betrouwen;           Ik houd, oprecht van handel,        ‘k Zal Hem, met blijde klanken, 

     Op U, mijn rotssteen, bouwen :      Daar ‘k in Uw waarheid wandel,        In Zijn vergaad’ring danken. 

     Ik zal niet wank’len, grote God.     Mijn schreden naar Uw wet gericht.    Wanneer Zijn gunst mij heeft gered.  

 

Psalm 43: 1, 3 en 4 
 

1. Geduchte God, hoor mijn gebeden;  3.   Zend, HEER’, Uw licht en waarheid neder, 

     Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij       En breng mij, door dien glans geleid,  

     Van hen, die vol arglistigheden,         Tot Uw gewijde tente weder; 

     Gerechtigheid en trouw vertreden,         Dan klimt mijn bange ziel gereder  

     Opdat mijn ziel Uw Naam belij’,            Ten berge van Uw heiligheid, 

     En U geheiligd zij.          Daar mij Uw gunst verbeidt. 

 

4.  Dan ga ik op tot Gods altaren, 

     Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

     Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

     Ten roem van Zijne goedheid paren, 

     Die, na kortstondig ongeneugt’, 

     Mij eindeloos verheugt. 

 

Psalm 124: 1 en 4 

 

1. Dat Israël nu zegge, blij van geest:    4.  W’ ontkwamen haast des vogelvangers net 

Indien de HEER’, Die bij ons is geweest,       Den lozen strik, tot ons bederf gezet; 

Indien de HEER’, Die ons heeft bijgestaan,       De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. 

Toen ’s vijands heir en aanval werd gevreesd,       De HEER’ is ons tot hulp op ons gebed; 

Niet had gered, wij waren lang vergaan.       Die God, Die aard’ en hemel heeft gemaakt. 

 

Psalm 71: 1, 2 en 10 

 

1. ‘k Betrouw op U; hoor mijn gebeden;   2. Wees mij een rots, om in te wonen; 

Dat mij geen schaamt, o HEER’            Een schuilplaats, waar mijn hart   

In eeuwigheid verneêr;             Steeds toevlucht vindt in smart. 

Red mij door Uw gerechtigheden;           Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,  

Bevrijd mij; neig Uw oren;            Dat Gij, o groot’ Ontfermer, 

Verlos mij; wil mij horen.             Mijn burcht zijt en beschermer. 

 

10. Mijn hart zal steeds op U vertrouwen, En zal Uw recht en heil ontvouwen;  

      Mijn mond vindt tot Uw lof   Schoon ik de reeks dier schatten 

      Gedurig ruimer stof.   Kan tellen noch bevatten. 

             

                 

Psalm 122: 1 en 3 

 

1. Ik ben verblijd, wanneer men mij                3.  Dat vreed’, en aangename rust, 

Godvruchtig opwekt: “Zie, wij staan        En milde zegen u verblij’; 

Gereed, om naar Gods huis te gaan;        Dat welvaart in uw vesting zij,  

Kom, ga met ons en doe als wij.”        In uw paleizen vreugd’ en lust. 

Jeruzalem, dat ik bemin,         Om vriend en broed’ren spreek ik nu:  

Wij treden uwe poorten in;         “De vrede zij en blijv’ in u; 

     Daar staan, o Godsstad, onze voeten.      Nooit moet haar nijd of twist verkloeken; 

Jeruzalem is wèl gebouwd,                                         Om ’s HEEREN huis, in u gebouwd,      

  Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,      Waar onze God Zijn woning houdt, 

Zal haar voor ‘s Bouwheers kunstwerk groeten.        Zal ik het goede voor u zoeken.” 


