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Zingen: Psalm 145: 1 en 6
1. O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER',
Ik zing, verheugd, Uw groten Naam ter eer!
Ik zal den roem van Uwe majesteit
Verhogen tot in d' eind'looz' eeuwigheid;
>>>

Zingen: Psalm 145: 1 en 6
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.
De HEER' is groot, al 't schepsel moet Hem 
prijzen:
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te 
boven
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven!

Zingen: Psalm 145: 1 en 6
6. De HEER' is recht, in al Zijn weg en werk; 
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; 
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem 
vlucht;
>>>   

Zingen: Psalm 145: 1 en 6
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, 
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft 
wenden;
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

Zingen: Gezang 7: 1
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
>>>

Zingen: Gezang 7: 1
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!
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Zingen: Gezang 22
1. Komt en laat ons Christus eren,
hart en zinnen tot Hem keren!
Zingt die trouwe Heer der heren,
Christ'nen, in zijn naam gedoopt!

Zingen: Gezang 22
2. O, hoe is Hij ons genegen:
louter goedheid, louter zegen
komt ons van die Heiland tegen
ied're dag en ieder uur.

Zingen: Gezang 22
3. Hem, die blijde herders vonden,
toen hun d'engelen verkondden,
dat Hij redden kwam van zonden:
Hem zij lof in eeuwigheid!

Zingen: Gezang 22
4. Zingen wij met dank en bede
't lied der heil'ge eng'len mede:
"Eer omhoog, op aarde vrede
door het welbehagen Gods!"

Lezen: Psalm 130
Zesde boetpsalm
1. Een pelgrimslied.
Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
2. Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.

Lezen: Psalm 130
3. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?
4. Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.
5. Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht 
Hem en ik hoop op Zijn woord.

7 8

9 10

11 12



3-12-2021

3

Lezen: Psalm 130
6. Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.
7. Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.

Lezen: Psalm 130
8. Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

Zingen: Psalm 42: 1 en 5
1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar 't genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
>>>

Zingen: Psalm 42: 1 en 5
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer;  
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad'ren voor uw ogen, 
in uw huis uw naam verhogen?

Zingen: Psalm 42: 1 en 5
5. Maar de Heer zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven 
en dat melden in mijn lied; 
>>>   

Zingen: Psalm 42: 1 en 5
'k zal zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot de God mijns levens heffen. 
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Zingen: Gezang 10: 1 en 5
1. Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
>>>     

Zingen: Gezang 10: 1 en 5
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Zingen: Gezang 10: 1 en 5
5. Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door uw kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
>>>     

Zingen: Gezang 10: 1 en 5
Zijn naam is "wonderbaar", zijn daden
zijn wond'ren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

Zingen: Gezang 8: 1, 2, 4 en 5
1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
.

Zingen: Gezang 8: 1, 2, 4 en 5
2. De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
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Zingen: Gezang 8: 1, 2, 4 en 5
4. De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus,'t eeuwig licht!

Zingen: Gezang 8: 1, 2, 4 en 5
5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
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