
Zangavond zaterdag 14 januari 2022 in Rijssen-West. 

Thema: Boete en lofprijzing 

PSALM 25: Vers 1 en 3 

1. '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. 

PSALM 6: Vers 1, 2 en 9 

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. 
 

9. De HEER' wild' op mijn ker - men, 
Zich over mij ontfermen; 
Hij heeft mijn stem verhoord, 
De HEER zal, op mijn smeken, 
Geen hulp mij doen ontbreken; 
Hij houdt getrouw Zijn woord. 

 

PSALM 99: Vers 1, 2, 3 en 8 

Allen: 
1. God, de HEER, regeert; 

Beeft, gij volken, eert, 
Eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israël 
Tussen Cherubs woont, 
En Zijn grootheid toont; 
Dat zich d' aard bewege; 
Hij is Isrels zege. 

Vrouwen en meisjes: 
3. Looft met hart en stem, 

Looft de kracht van Hem, 
Die het recht bemint 
In Zijn rijksbewind. 
't Recht hebt Gij gestaafd; 
't Geen G' aan Jacob gaaft, 
Toond' aan Isrels leden 
Recht en billijkheden. 

 

PSALM 149: Vers 1 en 5 

1.   Looft, looft den HEER, dien, onbedwongen, 
  Een nieuw gezang zij toegezongen, 
  In 't midden Zijner gunstelingen, 
Dat Israël, met blijden klank, 
Zijn milden Schepper loov’ en dank 
Die Hem ter ere zingen. 
Dat Israël, met blijden klank ,  
Zijn milden Schepper loov' en dank'; 
Dat Sions kroost, met lofgejuich, 
Zich voor zijn Koning buig’. 

 

 
3. Denk aan't vaderlijk meêdogen, 

HEER, waarop ik biddend pleit; 
Milde handen, vriend'lijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven; 
Denk aan mij toch in genâ, 
Om Uw goedheid eer te geven. 

 

2. 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. 
 

 

 

 

 

 

Mannen en jongens: 
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. 

Allen: 
8. Geeft dan eeuwig' eer 

Onzen God en HEER; 
Klimt op Sion, toont 
Eerbied, waar Hij woont, 
Waar Zijn heiligheid 
Haren glans verspreidt: 
Heilig toch en t' eren 
Is de HEER der heren. 
 
 
 
 

5 Zo zal de heerlijkheid der vromen 
Op 't luisterrijkst te voorschijn komen; 
Zo schenkt Gods goedheid hun begeren; 
Lof zij den HEER der heren!  

 

 
 
 



PSALM 136: Vers 1 en 26 

1. Looft den HEER, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 

PSALM 130: Vers 1 en 2 

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. 
 

 

PSALM 138: Vers 1 en 3 

1. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
Vermelden, HEER, 
U dank bewijzen; 
'k Zal U in 't midden van de goôn, 
Op hogen toon, 
Met psalmen prijzen; 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
Naar Uw paleis, 
Het hof der ho - ven, 
En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten naam 
Eerbiedig loven. 

 

PSALM 72: Vers 1, 8, 10 en 11 

Allen: 
1. 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. 

 

Vrouwen en meisjes: 
10. 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. 

 

 

 

 

 

 
 

26. Geeft den God des hemels eer; 
Lof zij aller scheps'len HEER; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid 

 

 

2. Zo Gij in 't recht wilt treden, 
O HEER, en gadeslaan 
Onz' ongerechtigheden, 
Ach, wie zal dan bestaan? 
Maar neen, daar is vergeving 
Altijd bij U geweest; 
Dies wordt Gij, HEER, met beving, 
Recht kinderlijk gevreesd. 

 

 
 

3. Dan zingen zij, in God verblijd, 
Aan Hem gewijd, 
Van 's HEEREN wegen; 
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
Ten top gestegen; 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
Op hen het oog, 
Die need'rig knie - len; 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
Den ijd'len waan 
Der trotse zielen. 

 

 
Mannen en jongens: 

8. "Zo moet de Koning eeuwig leven!" 
Bidt elk met diep ontzag; 
Men zal Hem 't goud van Scheba geven, 
Hem zeeg'nen, dag bij dag. 
Is op het land een handvol koren, 
Gekoesterd door de zon, 
't Zal op 't gebergt' geruis doen horen, 
Gelijk de Libanon. 

 

Allen: 
11. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 

Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met Amen, Amen na. 

 

 

 

 


