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Psalm 111: 3
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 zijne grote naam ten prijs,
gedenkt Hij zijns verbonds gestadig.

Psalm 100: 3 en 4
3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof;
looft Hem aldaar met hart en stem;
prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem.

Psalm 100: 3 en 4
4. Want goedertieren is de Heer;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar 
kracht 
tot in het laatste nageslacht.

Psalm 25: 3 en 4
3. Denk aan 't vaderlijk meêdogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen, 
zijn bij U van eeuwigheid, 

Psalm 25: 3 en 4
Sla de zonden nimmer gâ, 
die mijn jonkheid heeft bedreven; 
denk aan mij toch in genâ, 
om Uw goedheid eer te geven. 

Psalm 25: 3 en 4
4. 's HEEREN goedheid kent geen palen. 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
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Psalm 25: 3 en 4
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 

Lezen: Psalm 119: 65-72 (NBG)
65. Gij hebt goedgedaan aan uw knecht, 
o Here, naar uw woord.
66. Leer mij goed onderscheiden en 
kennen, want ik stel vertrouwen in uw 
geboden.

Lezen: Psalm 119: 65-72 (NBG)
67. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, 
maar nu onderhoud ik uw woord.
68. Gij zijt goed en goeddoende, leer mij 
uw inzettingen.
69. Overmoedigen wrijven mij leugens 
aan, ik houd uw bevelen van ganser 
harte.

Lezen: Psalm 119: 65-72 (NBG)
70. Ongevoelig als vet is hun hart, maar 
ik verlustig mij in uw wet.
71. Het is mij goed, dat ik verdrukt ben 
geweest, opdat ik uw inzettingen zou 
leren.
72. De wet van uw mond is mij beter dan 
duizenden stukken goud en zilver.

Tekst; Psalm 119: 68 (NBG)
68. Gij zijt goed en goeddoende, leer mij 
uw inzettingen.

Gezang 184: 2 en 3
2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m', als ik wankel,
Hij draagt m', als ik viel.
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Gezang 184: 2 en 3
3. De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
met grimmige kaken,
geen schrik zal mij naken.
O Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Psalm 36: 2
2. Uw goedheid, HEER',is hemelhoog, 
Uw waarheid tot den wolkenboog,
Uw recht is als Gods bergen, 
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest,en doet 
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.

Psalm 36: 2
Hoe groot is Uw goedgunstigheid,
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt.
Een volle beek van wellust maakt, 
Hier elk in liefde dronken.

Gezang 96: 1 en 2
1. Een vaste burg is onze God,
een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!

Gezang 96: 1 en 2
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Gezang 96: 1 en 2
2. Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
die God ons heeft verkoren.
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Gezang 96: 1 en 2
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar op de troon:
de zeeg' is ons beschoren!


