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Gezang 174: 2
2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen. 

Psalm 150: 1
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden

Psalm 103: 9
9. Maar 's Heeren gunst zal over die 
Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen:
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
>>>

Psalm 103: 9
Dat zijn verbond niet trouweloos wil 
schenden
Noch van Zijn wet afkerig d'oren wenden,
Maar die naar eis van Gods verbond 
betracht.

Psalm 7: 9
9. Ik zal het eeuwig Wezen prijzen,
Zijn recht de schuldig' eer bewijzen,
En zingen 's Allerhoogsten lof,
Met psalmen, tot in 't hemelhof.
Gebed om verlichting met de Geest.

1 Samuël 16: 14-23 en Psalm 150
14 De Geest van de HEERE was van Saul 
geweken, en een boze geest bij de HEERE 
vandaan joeg hem angst aan.
15 Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem: 
Zie toch, een boze geest van God jaagt u 
angst aan.
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1 Samuël 16: 14-23 en Psalm 150
16 Laat onze heer toch tegen uw dienaren, 
die bij u in dienst zijn, zeggen dat zij een 
man moeten zoeken die op de harp kan 
spelen. En mocht het gebeuren dat de boze 
geest van God op u komt, dan zal hij erop 
tokkelen, zodat het beter met u gaat.

1 Samuël 16: 14-23 en Psalm 150
17 Toen zei Saul tegen zijn dienaren: Kijk 
toch voor mij uit naar een man die goed 
harp kan spelen, en breng hem bij mij.

1 Samuël 16: 14-23 en Psalm 150)
18 Toen antwoordde een van de knechten 
en zei: Zie, ik heb een zoon van Isaï, de 
Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan; 
hij is een dappere held, een strijdbare man, 
ter zake kundig, iemand die knap is van 
gestalte, en de HEERE is met hem.

1 Samuël 16: 14-23 en Psalm 150
19 Saul stuurde boden naar Isaï en zei: 
Stuur uw zoon David, die bij de schapen is, 
naar mij toe.
20 Toen nam Isaï een ezel met brood, een 
leren zak met wijn en een geitenbokje en 
stuurde ze door de hand van zijn zoon 
David naar Saul.

1 Samuël 16: 14-23 en Psalm 150
21 Zo kwam David bij Saul, en hij stond in 
zijn dienst. En Saul had hem zeer lief, en 
David werd zijn wapendrager.
22 Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï
om te zeggen: Laat David toch in mijn 
dienst staan, want hij heeft genade in mijn 
ogen gevonden.

1 Samuël 16: 14-23 en Psalm 150
23 En telkens wanneer de boze geest van 
God over Saul kwam, gebeurde het dat 
David de harp nam en erop tokkelde. Voor 
Saul was dat dan een verademing: het ging 
beter met hem en de boze geest week van 
hem.
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1 Samuël 16: 14-23 en Psalm 150
1 Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
2 Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
3 Loof Hem met geschal van de bazuin,
loof Hem met luit en harp.

1 Samuël 16: 14-23 en Psalm 150
4 Loof Hem met tamboerijn en reidans,
loof Hem met snarenspel en fluit.
5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen,
loof Hem met luid klinkende cimbalen.
6 Laat alles wat adem heeft de HEERE 
loven. Halleluja!

Psalm 150: 2
2. Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
>>>

Psalm 150: 2
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des Heeren glorie, paren.

Psalm 150: 3
3. Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
>>>

Psalm 150: 3
Looft den Heer', elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den Heer', die eeuwig leeft,
Looft verheugd den Heer' der heren.
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Weerklank lied 525: 3 
3. Dank Vader, dank voor die genade,
die ik als zondaar niet verdien;
sloegt Gij naar 't recht mijn zonden gade,
waar zou ik uwe toorn ontvlien?
>>>

Weerklank lied 525: 3
Maar ik behoef niet meer te vrezen:
Gij spreekt mij vrij om Jezus' bloed;
dit zal 't verslagen hart genezen,
en vrede schenken aan 't gemoed.


