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Programma 
 
1. Openingslied: LvdK Gezang 21, 1 en 7 Alles wat adem heeft  
2. Psalm 146, 1 en 3 Zing mijn ziel 

 
tekst: Hebreeuws, vertaling: NBV 

Muziek: Hans Bloemendal 
Uit: Amsterdams Chazzanoet, Synagogale muziek van de Adhkenazische gemeente 



  
Psalm 66 ‘Jubilate Deo’ (gregoriaans) 

 

  

  
 
 
vertaling: 
Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, 
Breng hem eer en lof. Zeg tot God: hoe ontzagwekkend zijn uw daden 
 
uit: Graduale Triplex     
 
 
 



 

 
 
 
3.  Gezang 19, vers 1 en 2 Uit angst en nood 
  Gezang 239 Kom Schepper Geest 
 
4.  Psalm 42 (Datheen en Oude berijming) 

 
 
 



Psalm 42, 1  2 (Datheen, 1566) 
Als een hert gejaagd, o Heere, 
Dat verse water begeert, 
Alzo dorst mijn ziel ook zere 
Naar U, mijn God hooggeëerd, 
En spreekt bij haar met geklag: 
O Heer, wanneer komt die dag, 
Dat ik toch bij U zal wezen, 
En zien Uw aanschijn geprezen? 

 
Psalm 42 (Oude Berijming, 1773) 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 
 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar 
boven; 
Want ik zal Zijn naam nog loven. 

 
5.  LB Psalm 23c Mijn God, mijn Herder (1a, 2v, 3m, 4a, 5a) 

 
 2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  
 doet mij zijn wegen gaan,  
 de paden van gerechtigheid, 
 ter ere van zijn naam.   
 



 3. Al moet ik door het doodsravijn,  
 U gaat steeds aan mijn zij. 
 Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
 geeft steun en veiligheid.   
 
 4. Terwijl de vijand toe moet zien,  
 maakt U mijn tafel klaar.  
 U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,  
 en redt mij in gevaar.   
 
 5. Uw trouw en goedheid volgen mij,  
 uw liefde, dag aan dag;  
 en wonen zal ik in Gods huis 
      zo lang ik leven mag.   
 

tekst: Scottish Psalter, vertaling Roel Bosch en Gert Landman,  
melodie Jessie Seymour Irvine - CRIMOND 

 
 
6. LB 103e Bless the Lord     muziek Taizé 

 
 

‘ 



7. LB 27b De Heer is mijn licht 

 
 

 2. Dat ene vroeg ik van de Heer 
 dat is al mijn verlangen: 
 dáár te zijn – in het huis van de Heer, 
 al de dagen mijns levens. 
 allen: refrein… 
 
 3. Hij doet onder zijn schaduwdak 
 mij schuilen in dagen van dreiging, 
 beveiligt mij binnen zijn veilige tent. 
 Hij stelt mij hoog op een steenrots. 
 allen: refrein 
 
 4. Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
 geef mij genadig uw antwoord. 
 Gij zegt – en mijn hart spreekt het na: 
 ‘zoek mijn aanschijn.’ 
 Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 
    allen: refrein 
 
 

Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, IWVL 



 
LB Psalm 27a  

 
 1.Als de kwade machten mij besluipen,  
 als mijn lijf en leden zijn bedreigd,  
 vijanden staan klaar om te overwinnen.  
 Kijk ze vallen, languit!  refrein… 
 
 2. Trok een leger tegen mij ten strijde,  
 dan nog zou ik leven zonder vrees.  
 Oorlog tegen mij? In de razernij  
 zal ik bij hem veilig zijn!  refrein… 
 
 3. Eén ding zal mijn ziel het meest verlangen:  
 altijd mogen wonen in Gods huis;  
 elke dag opnieuw open voor zijn schoonheid,  
 als ik Hem daar ontmoet.  refrein… 
 
 4. Komt het kwaad, dan zal Hij mij beschermen,  
 laat mij schuilen, zet mij op een rots.  
 Ik sta in mijn kracht, boven alle dreiging  
 en ik juich en ik zing:  refrein…  
 
tekst John Bell, bij psalm 27, vertaling Dirk Strasser, melodie John Bell 
 



 
8. LB Psalm 8b 

  
 

2. Hoor de zee, hoor de wind, 
 hoor de regen als hij zingt, 
 druppels ontelbaar in de oceaan. 
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
 Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
 ruik de geuren in de lucht, 
 geuren ontelbaar zweven af en aan. 
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
 Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
4. Voel je hart, voel je huid, 
 voel je adem als je fluit. 
 Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
 Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 



 
tekst en melodie Rikkert Zuiderveld 

 
9. LB Psalm 130c 

 
 2. Als U niets dan zonden zag, 
 Heer, mijn God, 
 wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
 juist vergeven. Dus verdient U 
 diep ontzag, 
 ons diep ontzag. 
 
 



3. Ik blijf wachten tot U komt, 
Heer, mijn God. 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
dan een mens in lange nachten 
wacht op licht, 
het morgenlicht. 
 

4. Israël, hoop op de Heer. 
Hoop op God, 
want Hij heeft zich aan jou 
verbonden. 
Hij verlost je van je zonden. 
Hij maakt vrij.Hij maakt jou vrij! 

tekst Rien van den Berg, muziek Sergej Visser 
Afsluiting 
 
10. LB 150a Geprezen zij God (C.H.H. Parry, vertaling gGrt Landman) 

 
 

 2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
 aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
 Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
 Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
 3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
 nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
 Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
 de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
 4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
 aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
 Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
 zijn gunst en vergeving: geprezen zij God. 


