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Ten geleide
Na het Werkboek voor voorgangers, dat werd aangeboden aan hen die in de Oud-Katholieke
Kerk van Nederland voorgaan in of assisteren bij de viering van de eucharistie, verschijnt nu ook
een Werkboek voor de cantor¸ dat in zekere zin zijn oorsprong heeft in een korte cursus voor
toekomstige cantores. De hierbij beoogde functie van de cantor is in de Oud-Katholieke Kerk
niet die van de dirigent van een cantorij, maar die van een daadwerkelijke voorzanger, die
bepaalde gedeelten van de liturgie afwisselend met de gemeente zingt. De bij uitstek hiervoor
geschikte delen zijn die waarin van een zelfstandige psalmodie als reflectie op de schriftlezingen
in de eucharistieviering sprake is.
Bij de totstandkoming van het Oud-Katholiek Gezangboek in 1990, waarvan een verbeterde en
aangevulde herdruk in voorbereiding is, werden zettingen van psalmen in beurtzang geïntroduceerd, die dit doel zouden kunnen dienen. In het Oud-Katholiek Kerkboek van 1993 werd het
volledige Boek der Psalmen opgenomen. Iedere psalm is daarin voorzien van een antifoon en een
reciteerformule die overeenkomt met de klassieke gregoriaanse, die van oudsher in de kerk
vertrouwd gebleven is, niet het minst doordat zij aan het begin van de twintigste eeuw voor de
vespers van Nederlandse teksten werden voorzien. Eerder in de geschiedenis blijkt een dergelijk
initiatief al te zijn genomen door niemand minder dan Andreas van der Schuer (ca. 1651-1719),
die aan zijn vertaling van de psalmen genoemde formules ten grondslag heeft gelegd. Uit nog
niet gepubliceerd onderzoek is gebleken, dat aan het slot van ieder halfvers en ieder vers de
metrische structuur van de tekst overeenkomt met de gregoriaanse reciteerformules zoals die in
de zeventiende en achttiende eeuw in ons land werden uitgevoerd en dat dit ook geldt voor de
drie cantica uit het evangelie volgens Lucas. De vertaling die voorkomt in het Vesperboek van
1909 (ongewijzigd herdrukt in 1963) gaat terug op die van Van der Schuer.
De uitvoeringswijze van de psalmen in de getijden, waarvan de vespers ook in parochiekerken
werden (en plaatselijk of incidenteel nog altijd worden) gezongen, is echter een fundamenteel
andere dan die van het Graduale en het Alleluia in de eucharistieviering. De christelijke kerk
heeft van het jodendom enige wijzen van psalmzingen overgenomen en deze verder ontwikkeld.
Op grond van eenvoudige criteria kunnen in principe vier uitvoeringswijzen in de psalmodie
worden onderscheiden:
zonder cantor

met cantor

één groep zangers

directe psalmodie

responsoriale psalmodie

twee groepen zangers

alternerende psalmodie

antifonale psalmodie

De directe psalmodie, die ontstaat wanneer één koor zonder intonatie door een voorzanger een
psalm of een gedeelte daarvan zingt, is de meest eenvoudige. Zij heeft zich in de traditionele
westers-katholieke liturgie gehandhaafd in de tweede tussenzang in de Veertigdagentijd, de
zogenaamde Tractus, die het Alleluia na de tweede lezing vervangt. Ook de berijmde psalmen in
liedvorm, waarvan er uit het Geneefse psalter enige zijn opgenomen in het Oud-Katholiek
Gezangboek van 1990, horen tot het genre van de directe psalmodie, wanneer zij zonder
afwisseling door een koor, dat bijvoorbeeld een meerstemmige zetting uitvoert, door de
gemeente worden gezongen.
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De alternerende psalmodie, die twee halfkoren vereist maar geen intonerende cantor, en waarbij
de psalmtekst niet is aangevuld met een refrein of antifoon, wordt vooral vertegenwoordigd door
de Anglican chant, die in het Gezangboek werd geïntroduceerd. De eerste uitgave van het
volledige psalmboek in het Nederlands met bekende en minder bekende Britse zettingen
verscheen in 2000. 1
Antifonale psalmodie vormt een belangrijk onderdeel van de getijdenvieringen. Bij een juiste
uitvoering intoneert een cantor de aan de psalm toegevoegde antifoon en het eerste vers van de
psalm, die vervolgens door twee koorhelften wordt voortgezet. De antifonale uitvoeringswijze
onderscheidt zich van de alternerende door een al of niet aan de psalm zelf ontleende antifoon en
het optreden van één of meer cantores. Deze uitvoeringswijze wordt verondersteld bij de
psalmen in het Oud-Katholiek Kerkboek.
De responsoriale psalmodie wordt daarin vertegenwoordigd door de beurtzangen van o.a.
Bernard Huijbers (1922-2003) en de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (IWVL). Hierbij
wordt de psalmtekst door één of meer cantores voorgedragen en antwoordt de gemeente of het
koor met een refrein. Naast de antifonale psalmodie komt de responsoriale voor in de getijden.
De laatstgenoemde is een belangrijk onderdeel van de metten, een uitgebreide dienst in de nacht
of de zeer vroege morgen.
Responsoriale en antifonale psalmodie hebben beide ook een plaats in de eucharistieviering
gekregen. De functie die zij daarin vervullen is echter een duidelijk verschillende. Zoals in de
genoemde metten treedt de responsoriale vorm zelfstandig op na een schriftlezing, terwijl de
antifonale psalmen van oudsher zogenaamde Begleitgesänge waren, die een handeling vergezelden. 2 De introitus, die tijdens de intocht van de bisschop of priester en diens assistenten
werd gezongen, het offertorium, dat de offergang van de gelovigen begeleidde, en de communio,
die vanzelfsprekend tijdens de communie van de gemeente werd gezongen, hadden een duidelijk
antifonaal karakter, ook al vielen in de praktijk de psalmverzen van de twee laatstgenoemde
gezangen uit en bleef alleen de antifoon, die slechts eenmaal gezongen werd, over.
Na de invoering van het Kerkboek in 1993 bleek, dat het onberijmde psalmzingen op de
gregoriaanse reciteerformules, ondanks het feit dat de vespers in veel gemeenten niet meer
wekelijks gezongen werden, nog niet in vergetelheid was geraakt. In vrijwel alle oud-katholieke
kerken klonk het nu iedere zondag na de eerste schriftlezing. Hier en daar werd het soms
vervangen door een beurtzang, een berijmde psalm of een zetting van Britse origine, maar dit
bleek meer uitzondering dan regel te zijn.
De als gevolg hiervan optredende verandering is fundamenteler dan men op het eerste gezicht
vermoedt. In de eerste plaats werd de responsoriale psalm voor het graduale, waarbij de cantor
vanaf de lezenaar in afwisseling met het door de gemeente gezongen keervers, maar in analogie
met de lector, met wie hij of zij zelfs identiek kan zijn, de Schriften proclameert, vervangen door
een antifonale, die in de eucharistieviering traditioneel geen zelfstandige, proclamerende functie
heeft, maar een liturgische handeling begeleidt. Vervolgens trad een tweede verandering in het
psalmodische genre op. Door het wegvallen van de als moeilijk ervaren antifoon kreeg, wanneer
de psalmverzen door koor en gemeente afwisselend gezongen worden, de psalmodie een

1

Het Boek der Psalmen in de Nederlandse vertaling door Koenraad Ouwens voorzien van melodieën uit de traditie
van de Anglican Chant, Sliedrecht (Merweboek) 2000, 2 dln.
2

Zie: Koenraad Ouwens, Psalmen in de liturgie: over kerk en synagoge, vormen en genres, Ansen (St. Centrum
voor de Kerkzang) 1997.
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alternerend karakter in plaats van een antifonaal, en dat op een moment in de liturgie waarop
responsoriale zang de meest passende is. 3
Voor de psalmen die in het Kerkboek zijn opgenomen wordt de antifonale uitvoeringswijze
verondersteld, waardoor zij in de eerste plaats voor de psalmodie in de getijden zijn bedoeld. In
een licht bewerkte vorm kunnen zij ook responsoriaal worden uitgevoerd. Dit Werkboek voor de
Cantor voorziet in deze uitvoeringswijze.
Een antifonaal genoteerde psalm kan op twee manieren door een cantor en de gemeente worden
uitgevoerd. De eenvoudigste is, dat de cantor de eerste vershelft zingt en de gemeente steeds de
tweede, waarbij het in- en uitspringen van de verzen in het Kerkboek geen rol speelt. Een iets
veeleisender, maar ook werkelijk responsoriale uitvoering bereikt men wanneer het koor en de
gemeente de antifoon als keervers zingen en daarmee antwoord geven op de psalmverzen van de
cantor.
In deze uitgave zijn vijftig psalmen uit het Kerkboek zodanig genoteerd, dat zij op de laatstgenoemde manier kunnen worden uitgevoerd. Hierbij is als regel niet de gehele psalm openomen, maar een selectie van voor de betreffende zon- of feestdag relevante verzen. Daarmee
wordt tegemoetgekomen aan de wens van verscheidene gemeenteleden, die liever een enkele
verzen van de in het Kerkboek aangegeven (en soms tamelijke lange) psalm zouden willen
zingen, terwijl de liturgen bij de voorbereiding van de dienst een zekere schroom hebben om
verzen te selecteren, wat echter nergens in het Kerkboek wordt verboden of ontraden.
De gemeente kan door de cantor vertrouwd worden gemaakt met de antifoon. Hiervoor zijn
vooral de meest eenvoudige antifonen geselecteerd. De gemeente behoeft niet van een extra boek
of een apart blad te worden voorzien, omdat de antifonen, die zij als keervers zal zingen, al bij de
betreffende psalm staat genoteerd. De cantor kan uit dit Werkboek de psalmverzen op een wijze
voordragen waarmee hij of zij al voor de helft vertrouwd is. De formules, die vrijwel steeds twee
psalmverzen omvatten, zijn uitbreidingen van de traditionele. Ofschoon de formules die hiervoor
in gebruik zijn gekomen bij de Christkatholische Kirche in Zwitserland enigszins afwijken van
de hier te lande bekende, zijn zij hierdoor geïnspireerd, aangezien deze kerk hiermee al geruime
tijd ervaring heeft. De vierledige formules zijn aangepast aan het Nederlandse gebruik en zullen
de gemeente al vrijwel direct vertrouwd in de oren klinken.
Bij elk psalmgedeelte is door middel van afkortingen aangegeven op welke zon- of feestdag in
het kerkelijk jaar zij gezongen kunnen worden. Voor feesten met en vaste datum is deze datum
vermeld. De zondagen hebben de volgende afkortingen:
Ad
Ke
Ni
Ep
Ve
Pa
He
Pi
Dr
Sa

Advent
zondag na Kerstmis
zondag na Nieuwjaar
Epifanie en zondagen daarna
Veertigdagentijd
Paastijd
Hemelvaart van de Heer
Pinksteren en zondagen daarna
H. Drie-eenheid
H. Sacramentsdag
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Zie: K. Ouwens, Het schriftgezang in he Oud-Katholiek Lectionarium, Amersfoort (St. Oud-Katholiek Seminarie)
1993.

5

De samensteller van dit nog nader aan te vullen en daarom losbladige Werkboek voor de cantor
hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan een kernachtiger en liturgisch verantwoord
verloop van de eucharistieviering en de (toekomstige) cantores van materiaal te voorzien voor
een goed en bevredigend gebruik van hun talenten in de eredienst.

Krommenie, op de feestdag van de H. Caecilia, 22 november 2004
Koenraad Ouwens
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Psalm 1, 1-3
toon 8

Za- lig

Pi 25 A, 6 Ep C, Pi 1 C, Pi 18 C, Pi 25 C

is hij die

in de wet van de Heer

zijn ge- luk vindt.

Za-lig hij die niet ingaat op wat hem de bozen raden, die daar niet gaat

waar zondaars gaan, noch samenzit met spotters, maar veeleer in de

wet van de Heer zijn ge-luk vindt, zijn wet overweegt dag en nachte.

Za- lig

is hij die

in de wet van de Heer

zijn ge- luk vindt.

Hij is als een boom, geplant aan stromend wa-ter, die vruchten draagt

wanneer `t zijn tijd is; zijn loof verdort niet. Al wat hij doet, dat brengt

hem voorspoed.

Za- lig

is hij die

in de wet van de Heer

zijn ge- luk vindt.
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Psalm 8, 2-3b; 4-7
toon 1

1 januari ABC, Pi 22 B

Heer, onze Heerser, hoe ontzag-lijk uw Naam over het ganse aardrijk.

Heer, onze Heerser, hoe ontzaglijk uw Naam over het ganse aardrijk;

Gij die uw luis- ter toont hoog aan de hemel, die `t gestamel van kind- ren,

on- mon- di-ge klei- nen, nog laat uw kracht be- ves- ti- gen.

Heer, onze Heerser, hoe ontzag-lijk uw Naam over het ganse aardrijk.

Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de

sterren, die Gij gevormd hebt, wat is dan de mens, dat Gij hem wilt

gedenken, het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?

Heer, onze Heerser, hoe ontzag-lijk uw Naam over het ganse aardrijk.

Hem die Gij maakte, haast ge-lijk aan de en- ge- len, die Gij kroon- de
8

met eer en met waarde, meester maakt over `t werk van uw handen;

alles legde Gij neer aan zijn voeten.

Heer, onze Heerser, hoe ontzag-lijk uw Naam over het ganse aardrijk.

Psalm 13, 2-3; 6
toon 2

Pi 25 B

Ik wil de Heer be- zin- gen, want Hij is het die mij heeft wel- ge- daan.

Hoe lang nog, Heer, zult Gij mij blijven verge-ten, hoe lang nog houdt Gij

uw Aanschijn verborgen, hoe lang nog moet ik leed verdu-ren in mijn ziel,

dag aan dag droef- heid in mijn hart verdragen? hoe lang nog blijft

mijn vij- and zich bo- ven mij ver- hef- fen?

Ik wil de Heer be- zin- gen, want Hij is het die mij heeft wel- ge- daan.
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Ik kan mij alleen op uw gunst ver- la- ten: eens verheugt zich mijn hart in

het heil dat Gij zijt; dan wil ik de Heer be- zin- gen, want Hij is het

die mij heeft wel- ge- daan!

Ik wil de Heer be- zin- gen, want Hij is het die mij heeft wel- ge- daan.

Psalm 15, 1-5
toon 4

Pi 17 B, Pi 11 C

Wie, o He-re, mag in uw tent te gast zijn, wie op uw hei-li-ge berg verblijven?

Die onbesmet wandelt en doet wat recht is, die van harte waarheid spreekt

en met zijn tong niet lastert, die zijn naas- te geen leed be-rokkent, noch zijn

nabuur zet te schan-de.

Wie, o He-re, mag in uw tent te gast zijn, wie op uw hei-li-ge berg verblijven?
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Die de onverlaat geen achting toedraagt, maar eert wie de He-re vrezen,

die, als hij ook zwoer tot zijn schade, dan nog zijn eed niet zal breken.

Wie, o He-re, mag in uw tent te gast zijn, wie op uw hei-li-ge berg verblijven?

Die zijn geld niet uit-leent op woeker, noch te- gen de on- schul- di- ge

giften aanneemt: wie alzo handelt, in eeuwigheid zal hij niet wanke-len.

Wie, o He-re, mag in uw tent te gast zijn, wie op uw hei-li-ge berg verblijven?

Psalm 16, 5-7; 11
toon 8

Ma Pa ABC, 2 Ve B, Pi 28 B, Pi 8 C

O Heer, mijn erf- deel, Gij hand- haaft wat het lot

mij aan- wees.

O Heer, mijn erfdeel, de beker mij bescho-ren, Gij handhaaft wat het lot

mij aanwees: een lieflijk land werd mij toegeme-ten, wat ben ik verrukt
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van mijn erfdeel.

O Heer, mijn erf- deel, Gij hand- haaft wat het lot

mij aan- wees.

Ik zegen de Heer om de raad mij gegeven, mijn gewe-ten blijft mij

in de nacht nog vermanen; Gij leert mij de weg ten le- ven, vol is de

vreugd voor uw Aanschijn, aan uw zijde is za-lig- heid, einde-loos du-rend.

O Heer, mijn erf- deel, Gij hand- haaft wat het lot

mij aan- wees.

Psalm 19, 2 ; 8-11
toon 1

30 november ABC, 3 Ve B, Pi 21 B, Synode ABC

De glo- rie van God verkondigt de hemel.

Gods richtsnoer is volmaakt, het wekt weer de ziel tot le- ven, Gods

getui-ge-nis betrouwbaar, de onwe-tende schenkt het wijsheid. Gods be-
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ve-len zijn waarachtig, zij kunnen `t hart verblijden; Gods gebod is

helder, het verlicht de o- gen.

De glo- rie van God verkondigt de hemel.

Gods woord is zui-ver, het is voor al-tijd bestendig; Gods oorde-len zijn

waarheid, geheel en al rechtvaardig. Ge- zocht is dit alles, boven goud, meer dan

een gouden sie-raad, zoeter is het dan honing die vloeit uit de ra-ten.

De glo- rie van God verkondigt de hemel.
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Psalm 23, 1-6
toon 8

4 Ve A, 4 Pa A, Pi 23 A, Pi 11 B

Hij maakt dat ik neerlig in groe- ne weiden.

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken, Hij maakt dat ik neerlig in

groene weiden. Hij leidt mij naar stil-le wa-te-ren, mijn ziel verkwikt Hij.

Hij maakt dat ik neerlig in groe- ne weiden.

Hij voert mij langs de rechte paden, daar Hij zijn Naam ge- stand doet.

Moest ik ook gaan door donk- re ra-vij- nen, ik zou nog voor geen onheil vrezen.

Want Gij gaat naast mij,

uw stok en staf, zij geven mij vertrouwen.

Hij maakt dat ik neerlig in groe- ne weiden.

Gij richt een ta-fel voor mij aan onder `t oog van mijn be-lagers, Gij zalft

mijn hoofd met o- lie,
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vult tot de rand mijn be- ker.

Hij maakt dat ik neerlig in groe- ne weiden.

Zo ben ik door heil en trouw omgeven, elke dag dat ik bestaan mag, ik mag

in `s He-ren huis verblijven tot in lengte van dagen.

Hij maakt dat ik neerlig in groe- ne weiden.

Psalm 24, 1-2; 7-10
toon 5

25 maart ABC, 4 Ad A

Heft hoog uw hoofden, gij al-oude poorten, laat binnentre-den de Vorst der e-re.

Aan de Heer hoort de aarde en al wat daarop is, de we-reld en wie

haar bewonen, want Hij heeft haar zelf op de zeeën gegrondvest, Hij legde

haar vast op de stromen.

Heft hoog uw hoofden, gij al-oude poorten, laat binnentre-den de Vorst der e-re.
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Wie is die Vorst der e-re? `t Is de Heer, de machti-ge Sterke, de Heer, die

een held in de strijd is!

Heft hoog uw hoofden, gij al-oude poorten, laat binnentre-den de Vorst der e-re.

Wie is Hij, die Vorst der e-re? De Heer van de hemelse machten, Hij is

de Vorst der e-re!

Heft hoog uw hoofden, gij al-oude poorten, laat binnentre-den de Vorst der e-re.

Psalm 25, 1-2; 4-5; 8-10
toon 4

1 Ve B, Pi 10 C, Pi 21 A

Tot U, Heer, hef ik heel mijn wezen, Gij zijt mijn God, op U mag ik bouwen.

Leer mij, Heer, uw wegen kennen, maak mij vertrouwd met uw paden.

Leid mij in uw waarheid, wees Gij mijn meester, want Gij zijt de God die mijn

heil is, naar wie ik dag aan dag uitzie.
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Tot U, Heer, hef ik heel mijn wezen, Gij zijt mijn God, op U mag ik bouwen.

De Heer is goed en gena-dig, daar Hij zelfs aan zondaars de weg wijst;

Hij leidt naar zijn recht de armen, ootmoedi-gen wil Hij zijn weg doen

ken- nen.

Tot U, Heer, hef ik heel mijn wezen, Gij zijt mijn God, op U mag ik bouwen.

Al 's He-ren wegen zijn trouw en waarheid voor wie zijn geboden bewa-ren.

Tot U, Heer, hef ik heel mijn wezen, Gij zijt mijn God, op U mag ik bouwen.
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Psalm 27, 8-9; 13-14
toon 4

2 Ve C

Ik hoop te zien het heil van de Heer in het land der le- ven- den.

Gij legt in mijn hart het woord: "Zoekt mijn Aanschijn". Uw Aanschijn,

Heer, wil ik zoeken; keer dus uw Aanschijn van mij niet af, verstoot in uw

toorn uw knecht niet; verlaat mij niet, God mijn Heiland!

Ik hoop te zien het heil van de Heer in het land der le- ven- den.

O, als ik toch niet het ge-loof had dat ik zal zien het heil van de Heer

in het land der levenden ... Verwacht de Heer, wees moedig, uw hart zij on-

versaagd, verwacht de He-re!

Ik hoop te zien het heil van de Heer in het land der le- ven- den.
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Psalm 28, 7-8
toon 1

Chrismamis ABC

Op de Heer, mijn schild, op Hem bleef mijn hart vertrouwen.

Op de Heer, die mijn sterkte, mijn schild is, op Hem bleef mijn hart ver-

trouwen; en er kwam voor mij uitkomst, mijn hart kon juichen, ik mocht Hem

met mijn lied weer loven.

Op de Heer, mijn schild, op Hem bleef mijn hart vertrouwen.

De Heer is voor zijn volk een toevlucht, een burcht, zijn gezalfde tot redding,

red dan uw volk en ze- gen uw erf- deel, wees hun her- der en draag

hen voor im- mer.

Op de Heer, mijn schild, op Hem bleef mijn hart vertrouwen.
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Psalm 29, 1-4
toon 8

Pi 14 A, Dr C

Huldigt de Heer om zijn Naam, hoog in e-re!

Huldigt de Heer, gij zonen des hemels, huldigt de Heer om zijn glo- rie

en sterkte, hul- digt de Heer om zijn Naam, hoog in e-re,

aan- bidt de

Heer in hei-lig feestkleed.

Huldigt de Heer om zijn Naam, hoog in e-re!

De stem van de Heer schalt over `t wa-ter, de ma-jesteit Gods doet de

donder rollen, de Heer over het wij- de wa-ter. De stem van de Heer is

krach- tig, de stem van de Heer is vol glo- rie.

Huldigt de Heer om zijn Naam, hoog in e-re!
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Psalm 31, 2-4
toon 3

26 december ABC, 7 Pa C

Doe over uw dienaar uw Aanschijn lichten, wil mij door uw trouw verlossen.

Bij U, Heer, zoek ik toevlucht, laat mij niet voor al-tijd beschaamd staan,

Gij, in uw ge-rechtigheid, geef mij uitkomst, neig tot mij uw oor, kom

mij haastig redden.

Doe over uw dienaar uw Aanschijn lichten, wil mij door uw trouw verlossen.

Wees mij een rots ter bescherming, een burcht die mij bevei-ligt. Ja, Gij zijt

mijn rots, mijn vesting; getrouw aan uw Naam, wees mijn gids en leidsman.

Doe over uw dienaar uw Aanschijn lichten, wil mij door uw trouw verlossen.
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Psalm 32, 1-2; 6
toon 3

Weest verblijd in de Heer

6 Ep B, Pi 1 B, Pi 26 C

en juicht, gij vromen, opge-to-gen moogt gij

we-zen, gij die oprecht van hart zijt.

Za-lig is hij wiens overtre-ding verge-ven, degene wiens zonde bedekt is;

za-lig de mens wie de Heer de misdaad niet langer ten laste legt en in wiens geest

geen bedrog is verborgen.

Weest verblijd in de Heer en juicht, gij vromen, opge-to-gen moogt gij

we-zen, gij die oprecht van hart zijt.

Laat daarom elk die ge-looft tot U bidden op de tijd dat Gij U laat vinden;

zelfs al komt er een stortvloed van wa-ter, die zal hen niet be-reiken.

Weest verblijd in de Heer en juicht, gij vromen, opge-to-gen moogt gij
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we-zen, gij die oprecht van hart zijt.

Psalm 33, 12-15; 22
toon 7

2 Ve A, 6 Pa B, Pi 14 C

Kom, o Heer, uw genade zij o-ver ons, zo- als wij U hoopvol blijven verwachten.

Ge-lukkig het volk dat de Heer als God heeft, de stam die Hij zich uitkoos als

erfdeel. De Heer, Hij ziet uit de hemel neder, Hij slaat elk mensenkind gade.

Kom, o Heer, uw genade zij o-ver ons, zo- als wij U hoopvol blijven verwachten.

Zijn oog laat Hij gaan van daar waar Hij ze-telt over al wie de aarde bewonen.

Hij is het die aller hart heeft geschapen en daarom doorgrondt al hun daden.

Kom, o Heer, uw genade zij o-ver ons, zo- als wij U hoopvol blijven verwachten.
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Psalm 34, 5; 7-10
toon 3

15 augustus ABC, Pi 14 B

Hij legert zich, de Engel des He-ren, rondom wie Hem vre-zen en Hij redt hen

uit al hun no- den.

Ik zocht de Heer: Hij gaf mij antwoord, verloste mij uit al wat mij kwelde.

Toen deze arme riep, heeft hem de Heer ge-antwoord, Hij heeft hem verlost

uit al zijn noden.

Hij legert zich, de Engel des He-ren, rondom wie Hem vre-zen en Hij redt hen

uit al hun no- den.

Hij legert zich, de Engel des He-ren, rondom wie Hem vrezen en redt hen.

Proeft en ziet, hoe goed de Heer is; za-lig de mens die bij Hem komt schui-len.

Hij legert zich, de Engel des He-ren, rondom wie Hem vre-zen en Hij redt hen
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uit al hun no- den.

Psalm 37, 3-6; 29
toon 8

4 Ep A, 7 Ep C, Pi 2 C, Pi 22 C

De rechtvaardi-gen be-erven de aarde

en mo-gen voorgoed haar bewonen.

Vertrouw op de Heer en doe wat goed is, dan zult gij wo- nen in het land

waar gij vei-lig moogt weiden en uw diepste ge-luk bij de Heer kunt vinden,

die wat uw hart begeert u zal schen- ken.

De rechtvaardi-gen be-erven de aarde

en mo-gen voorgoed haar bewonen.

Laat op de weg de Heer u leiden en stel op Hem uw betrouwen en Hij

zal het zijn die `t voor u zal volbrengen. Hij zal uw recht- scha- pen- heid

als het licht doen rijzen en uw licht als de glans van de middag.
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De rechtvaardi-gen be-erven de aarde

en mo-gen voorgoed haar bewonen.

Psalm 47, 1; 6-9
toon 7

He ABC

Alle gij volken, juicht Go- de toe met blijde jubel.

God voer omhoog onder jubel, de Heer bij geschal van ba- zui- nen. Zingt voor God

een lofzang, laat uw lied voor onze Koning klinken.

Alle gij volken, juicht Go- de toe met blijde jubel.

Dat God regeert het ganse aardrijk, dat moogt gij in uw lied vertolken.

God gebiedt de volken, God troont op zijn hei-li-ge ze-tel.

Alle gij volken, juicht Go- de toe met blijde jubel.

26

Psalm 50, 1; 3-6
toon 8

1 Ad C

Der go-den God, de He-re, Hij spreekt en roept tot de aarde.

Hij nadert, Hij, onze God, en zwijgt niet langer; verzengend vuur gaat voor

Hem uit, rondom Hem woedt machtig de stormwind. Hij roept tot de hemel

daar- bo- ven en tot de aarde, dat Hij zijn volk gaat richten.

Der go-den God, de He-re, Hij spreekt en roept tot de aarde.

"Brengt mijn getrouwen Mij samen, die met offers een verbond met Mij slo-ten!"

Dan verkondigt de hemel zijn rechtsmacht: God zelf, Hij is de rechter.

Der go-den God, de He-re, Hij spreekt en roept tot de aarde.
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Psalm 62, 7-9; 12-13
toon 3

8 Ep A, Pi 3 A

God alleen is mijn rots, mijn redding, mijn burcht, nooit kom ik te vallen.

Bij God ligt mijn vrijheid, mijn waarde, de rots van mijn sterkte is God

en mijn schuilplaats. Blijf steeds, o volk, op Hem vertrouwen, stort voor zijn

Aanschijn uw hart uit, God is voor ons een toevlucht.

God alleen is mijn rots, mijn redding, mijn burcht, nooit kom ik te vallen.

Eén ding heeft God gespro-ken, twee dingen mocht ik vernemen: de sterkte

komt van Godswege

en ook de genade is van U afkomstig, want Gij zult

eenieder naar zijn doen vergelden.

God alleen is mijn rots, mijn redding, mijn burcht, nooit kom ik te vallen.
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Psalm 63, 2-6; 9
toon 7

Uw

3 Ep B, H. Geest ABC

rech- ter- hand doet mij staan- de blij- ven.

God, mijn God zijt Gij, U blijf ik zoeken, ik dorst naar U met groot

verlangen, naar U smacht heel mijn we- zen, in een land, dor en droog,

zon- der wa- ter.

Uw

rech- ter- hand doet mij staan- de blij- ven.

Hoe zag ik naar U op in 't hei- lig- dom, waar ik uw macht en glo- rie

schouwde. "Uw goedheid is meer dan het le- ven", zo sprak mijn mond,

U ter

Uw

e-

re.

rech- ter- hand doet mij staan- de blij- ven.
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Zo zal ik U prijzen, heel mijn leven, in uw Naam mijn han- den hef- fen.

Ik word als met kos- te- lij- ke spijs ver- za- digd, mijn mond zingt uw

glo- rie, mijn lip- pen een lof- lied.

Uw

rech- ter- hand doet mij staan- de blij- ven.

Psalm 65, 2-3; 5; 10
toon 8

Pi 10 A, 4 Pa C

U komt een lofzang toe, o God, in Si- on.

U komt een lofzang toe, o God, in Si- on, U kwijte men de ge-lofte in

Je- ru- za- lem: Gij die verhoort het bidden, voor U moet al wat leeft verschijnen.

U komt een lofzang toe, o God, in Si- on.

Za-lig degeen die Gij kiest, die Gij toelaat om in uw hoven te wonen; wij wor-
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den met de weldaad van uw huis verza-digd, de hei-li-ge plaats van uw tempel.

U komt een lofzang toe, o God, in Si- on.

Bezoekt Gij het land, dan baadt het in weelde, Gij brengt het rijkdom, want vol

is de beek van Gods regen. Zo doet Gij kiemen het ko-ren, want zo be-reidt

Gij de aar- de.

U komt een lofzang toe, o God, in Si- on.

Psalm 66, 1-5
toon 4

5 Pa A, Pi 9 C

Heel het aardrijk moet U aanbidden, een psalm voor U zingen; laat het voor

U zingen, uw Naam ter

e-

re.

Juicht Go- de toe, gij gan- se aar- de, be-zingt de heer- lijk- heid van zijn

Naam, wijdt aan zijn glo- rie een lof- lied. Zegt tot God: "Hoe ge- ducht
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zijn uw daden; om uw almacht moeten uw ha- ters U

ne- de- rig

hul- de be- wij- zen.

Heel het aardrijk moet U aanbidden, een psalm voor U zingen; laat het voor

U zingen, uw Naam ter

e-

re.

Laat heel het aardrijk U aanbidden, een psalm voor U zingen, zingen

uw Naam ter e- re. Komt en aanschouwt wat God vol- voer- de;

ont- zag- lijk is Hij in zijn doen aan de mensen.

Heel het aardrijk moet U aanbidden, een psalm voor U zingen; laat het voor

U zingen, uw Naam ter
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e-

re.

Psalm 67, 2-8
toon 8

25 januari ABC, Pi 15 A, 6 Pa C

God zij ons gena-dig, Hij schenke ons zegen.

God zij ons gena-dig, Hij schenke ons zegen, Hij doe zijn Aanschijn ons

lichten; dat men weet van uw weg op aarde, van uw heil bij alle volken.

God zij ons gena-dig, Hij schenke ons zegen.

Dat de volke-ren, God, U loven, U loven de volke-ren, alle! Laat blij zijn

de landen en juichen, daar Gij bestuurt de we-reld naar recht en leidt alle

landen op aarde.

God zij ons gena-dig, Hij schenke ons zegen.

Dat de volke-ren, God, U loven, U loven de volke-ren, alle! Het land heeft

zijn vrucht gegeven, zo wil God, onze God ons zegenen.
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God zij ons gena-dig, Hij schenke ons zegen.

God wil zo zijn zegen ons schenken dat de einden der aarde Hem vrezen.

God zij ons gena-dig, Hij schenke ons zegen.

Psalm 84, 2-3; 5; 9-10
toon 8

Ni ABC, 2 februari ABC, Pi 25 C

Ge-lukkig wie uw huis bewonen, daar zij U steeds mogen lo- ven.

Hoe dierbaar uw verheven woning, God van de hemelse machten! Al wat ik

ben verlangt, ja, brandt van verlangen naar des He-ren ho- ven; mijn hart en

heel mijn wezen roepen áán de God des levens.

Ge-lukkig wie uw huis bewonen, daar zij U steeds mogen lo- ven.

Heer, God van de machten, hoor naar mijn bidden, neig toch uw oor, God van
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Jakob! Gij die ons bevei-ligt, God, zie neder, aanschouw het ge-laat van

uw gezalfde.

Ge-lukkig wie uw huis bewonen, daar zij U steeds mogen lo- ven.

Psalm 85, 2-3; 8-9, 11-12
toon 8

24 juni ABC, 1 Ad B; Pi 10 B; 3 Ad C

Trouw ontkiemt aan de aarde,

ge-rechtigheid ziet van de hemel neder.

Gij hebt, o Heer, uw land begunstigd, gekeerd hebt Gij het lot van Jakob,

Gij hebt het fa-len van uw volk verdragen, verhuld hebt Gij het al zijn zonden.

Trouw ontkiemt aan de aarde,

ge-rechtigheid ziet van de hemel neder.

Toon ons, Heer, uw goedheid, laat uw verlossing weer over ons komen!

Ik mag ho-ren wat de Heer zal zeggen, immers, Hij zal van vrede spreken.
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Trouw ontkiemt aan de aarde,

ge-rechtigheid ziet van de hemel neder.

Genade en waarheid komen elkaar dan tegen, ge-rechtigheid en vrede

omhelzen elkander, trouw ontkiemt aan de aarde, ge-rechtigheid ziet van

de hemel ne- der.

Trouw ontkiemt aan de aarde,

ge-rechtigheid ziet van de hemel neder.

Psalm 89, 20-22, 27-28
toon 6

1 Ep A

Ik ben uw helper, zo spreekt de Heer, Ik, de hei-li-ge van Isra-el, ben uw Redder.

Eens hebt Gij in een ge-zicht gesproken tot wie staan in uw gunst en zó-

was uw uitspraak: "Een held heb Ik mijn bijstand geschonken, één die Ik

uit- koos uit het volk ver- he- ven.
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Ik ben uw helper, zo spreekt de Heer, Ik, de hei-li-ge van Isra-el, ben uw Redder.

Da-vid, mijn dienaar, hem heb ik gevonden, hem heb ik gezalfd met mijn

hei-li-ge olie, hem zal mijn hand tot steun zijn, ook zal mijn arm hem

sterken.

Ik ben uw helper, zo spreekt de Heer, Ik, de hei-li-ge van Isra-el, ben uw Redder.

Zó mag hij mij noemen: "Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van

mijn redding." Ja, Ik zal hem tot een eerste-ling stellen, tot de hoogste

van hen die heer- sen op aar- de.

Ik ben uw helper, zo spreekt de Heer, Ik, de hei-li-ge van Isra-el, ben uw Redder.
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Psalm 92, 2-5; 16
toon 2

27 december ABC, Pi 6 B, 8 Ep C, Pi 3 C

De Heer is waar- ach- tig, Hij is mijn rots, bij Hem is

geen

on- recht.

Heerlijk is het de Heer te loven, uw Naam te be-zingen, o Allerhoogste,

des morgens vroeg uw mildheid te melden en uw trouw des nachts in het donker.

De Heer is waar- ach- tig, Hij is mijn rots, bij Hem is

geen

on- recht.

Op het tiental sna-ren, het psalter, bij de muziek van de ci-ter. Hoe maakt Gij

mij blij, Heer, door uw da- den; ik juich om hetgeen uw handen volbrengen.

De Heer is waar- ach- tig, Hij is mijn rots, bij Hem is
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geen

on- recht.

Psalm 96, 1-3; 12-13
toon 2

7 november ABC, 24 december ABC, Pi 24 A, 9 Ep C, Pi 4 C

Be-zingt de Heer, zijn Naam ten ze-gen, wilt dag aan dag zijn heil verha-len.

Be-zingt met nieuw gezang de Heer, be-zingt de Heer, gij ganse aarde, be-zingt

de Heer, zijn Naam ten ze- gen, wilt dag aan dag zijn heil verha-len.

Be-zingt de Heer, zijn Naam ten ze-gen, wilt dag aan dag zijn heil verha-len.

Laat het veld, met al zijn gewas, verheugd zijn, de bomen in `t woud zelfs mogen

juichen van vreugde voor het Aanschijn des He-ren, want Hij is in aantocht,

Hij nadert als richter der aarde.

Be-zingt de Heer, zijn Naam ten ze-gen, wilt dag aan dag zijn heil verha-len.

Hij komt in ge-rechtigheid richten de we-reld en volgens zijn waarheid de volken.

Be-zingt de Heer, zijn Naam ten ze-gen, wilt dag aan dag zijn heil verha-len.
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Psalm 97, 1-2; 5-6; 11
toon 3

La Pi A

Ko- ning is de Heer, laat

jui- chen

de

aar- de.

Koning is de Heer, laat jui- chen de aarde, blij zijn de eilanden, talloos!

Rondom Hem zijn wol- ken en duis- ter, recht en ge- rech- tig- heid

schra- gen zijn ze- tel.

Ko- ning is de Heer, laat

jui- chen

de

aar- de.

Bergen smelten weg als was, daar waar de He-re na-dert, voor de beheerser

van heel de we-reld. De he- mel zegt áán dat Hij recht doet, al- le

vol- ken ont- wa- ren zijn luis- ter.

Ko- ning is de Heer, laat
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jui- chen

de

aar- de.

Licht zal voor de vromen stra-len, vreug- de wacht hen wier hart oprecht is.

Verheug u in de Heer, gij vro- men, ver- heer- lijkt Hem die gij hei- lig

moogt he- ten.

Ko- ning is de Heer, laat

jui- chen

de

aar- de.

Psalm 98, 1-3; 9
toon 4

14 september ABC, 25 december ABC, 3 Pa B, Pi 28 C

Juicht voor het Aanschijn van de Ko-ning, de He-re, want Hij is in aantocht,

Hij komt om het aardrijk te richten.

Be-zingt met nieuw ge- zang de Heer, want Hij verrichtte wonde-re daden,

zijn rechterhand bracht hem ze- ge,

zijn hei-li-ge arm de victorie.

Juicht voor het Aanschijn van de Ko-ning, de He-re, want Hij is in aantocht,
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Hij komt om het aardrijk te richten.

De Heer heeft zijn heil doen kennen, onthuld zijn ge-rechtigheid voor de ogen

der volken. Hij bleef zijn goedheid, zijn trouw in- dach- tig jegens het

huis van Isra-el.

Juicht voor het Aanschijn van de Ko-ning, de He-re, want Hij is in aantocht,

Hij komt om het aardrijk te richten.

Psalm 104, 24-30
toon 7

Pi ABC

Hoe tal- rijk zijn uw wer- ken, Heer, en al- les hebt Gij ge- maakt met wijs- heid.

Daar is de zee, groot, onaf- zien- baar, met haar ein- de- loos le- vend

ge- we- mel van die-ren, kleine en gro-te; daar gaan de schepen, daar huist
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ook Le-vi- a-tan, die Gij hebt gemaakt om er mee

te

spe- len.

Hoe tal- rijk zijn uw wer- ken, Heer, en al- les hebt Gij ge- maakt met wijs- heid.

Van U verwachten zij al- le dat Gij hun voedsel geeft wanneer het tijd is.

Gij geeft het hun, zij ver- za- me- len, Gij o- pent uw hand,

zij wor- den

ver- za- digd met o- ver- vloed.

Hoe tal- rijk zijn uw wer- ken, Heer, en al- les hebt Gij ge- maakt met wijs- heid.

Maar verbergt Gij uw Aanschijn, zij ra- ken ver- bijs- terd, ont- neemt

Gij hun adem, zij sterven en tot hun stof ke- ren zij weder. Zendt Gij uw

Geest uit, zij worden geschapen en Gij vernieuwt het ge-laat van de aar- de.

Hoe tal- rijk zijn uw wer- ken, Heer, en al- les hebt Gij ge- maakt met wijs- heid.
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Psalm 105, 1-4
toon 8

Pi 17 A, 2 Ep B

Het hart mag zich ver- heu- gen van wie zoe- ken de Heer.

Looft de Heer, roept zijn Naam aan, maakt zijn daden bekend bij de volken,

zingt voor Hem en speelt op de sna-ren, richt uw aandacht op al zijn wonde-

re wer- ken.

Het hart mag zich ver- heu- gen van wie zoe- ken de Heer.

In zijn hei-li-ge Naam moogt gij roemen, mag het hart zich verheugen

van wie de He-re zoe- ken. Vraagt naar de Heer, naar zijn sterk- te,

zoekt be- sten- dig zijn Aanschijn.

Het hart mag zich ver- heu- gen van wie zoe- ken de Heer.
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Psalm 111, 1-2; 9-10
toon 3

2 Pa ABC, 4 Ep B

Groot zijn des He-ren werken, voor elk die zich daaraan wil hechten te kennen

bij ondervinding.

Danken wil ik de Heer van ganser har-te,

in de kring der oprechten, zijn

scha-re. Groot zijn des He-ren werken, voor elk die zich daaraan wil hechten

te kennen bij ondervinding.

Groot zijn des He-ren werken, voor elk die zich daaraan wil hechten te kennen

bij ondervinding.

Hij zond zijn volk verlossing, Hij sloot zijn verbond voor eeuwig, zijn Naam

is hei-lig en ontzagwekkend. Be-ginsel der wijsheid: ontzag voor de Heer,

verstandig zijn al die `t betrachten: zijn lof houdt stand voor eeuwig.
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Groot zijn des He-ren werken, voor elk die zich daaraan wil hechten te kennen

bij ondervinding.

Psalm 112, 1-4
toon 4

11 juni ABC, 5 Ep A, Pi 5 A, Pi 16 C

Wel- za- lig is de mens die voor God de Heer ont- zag heeft.

Welza-lig de mens die voor de Heer ontzag heeft, zijn grootste vreugde

vindt in diens geboden: zijn nakroost zal sterk zijn op aarde, het geslacht

der vromen zal gezegend worden.

Wel- za- lig is de mens die voor God de Heer ont- zag heeft.

Zijn huis is vol rijkdom en welvaart, zijn ge-rechtigheid houdt stand

voor eeuwig. Voor de vromen gaat licht op in `t duister, - gena-dig, barmhartig,
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rechtvaardig.

Wel- za- lig is de mens die voor God de Heer ont- zag heeft.

Psalm 113, 3; 5-8
toon 4

Pi 17 C, Pi 23 C

Van de opgang der zon tot haar da-len zij ge-loofd de Naam des He-ren.

Wie is als Hij die de Heer onze God is, die in den hoge geze-teld,

nochtans zo laag wil neerzien, - in de hemel is Hij en op aar- de.

Van de opgang der zon tot haar da-len zij ge-loofd de Naam des He-ren.

Dat Hij tilt uit het stof de schame-le, de arme uit het slijk omhoog heft

en hem een ze-tel be-reidt temidden der vorsten, bij wie zijn eigen

volk bestu-ren.
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Van de opgang der zon tot haar da-len zij ge-loofd de Naam des He-ren.

Psalm 118, 16; 19-24
toon 8

1 Pa ABC

De hand van de Heer doet machti-ge daden, de hand van de Heer is geheven.

Doet mij de deuren der ge-rechtigheid open, laat mij daardoor ingaan

om de Heer te lo-ven. Dit is de poort des He-ren, waardoor wie recht-

vaardig is in-treedt.

De hand van de Heer doet machti-ge daden, de hand van de Heer is geheven.

Ik loof U die mij hebt ge-antwoord, die mij tot verlossing geweest zijt.

De steen die de bouwers verwierpen, die

is tot hoeksteen gewor-den.

De hand van de Heer doet machti-ge daden, de hand van de Heer is geheven.

`t Is door de Heer dat dit kon geschieden, `t komt ons onder o-gen als
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wonder. Dit is de dag die de Heer heeft doen worden, laat ons hem vie-ren

met blijdschap.

De hand van de Heer doet machti-ge daden, de hand van de Heer is geheven.

Psalm 119, 1-4
toon 8

Pi 26 B

Za-lig zij die wan- de- len zo-als de Heer hun wil wij- zen.

Za-lig zij die zui-ver hun weg gaan, die wande-len zo-als de Heer hun wil wijzen,

za-lig die zijn uitspraken achten; zij zoeken naar Hem van ganser harte.

Za-lig zij die wan- de- len zo-als de Heer hun wil wij- zen.

Nee, zij begaan geen onrecht die op zijn wegen wan- de- len. Gij hebt van

hetgeen Gij opdraagt geboden dat men zich daarnaar getrouw zal richten.
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Za-lig zij die wan- de- len zo-als de Heer hun wil wij- zen.

Psalm 119, 9-10; 14-15
toon 1

6 Ep A, Pi 1 A, Pi 8 B, Pi 26 B

Met heel mijn hart blijf ik U zoeken, laat mij van uw geboden niet wijken.

Ik koester in mijn hart wat Gij aan- zegt.

Hoe zal de jeugd zich het pad rein bewa-ren? Door naar uw woord zich

te richten. Met heel mijn hart blijf ik

U

zoe- ken;

laat mij van

uw ge- bo- den niet wij- ken.

Met heel mijn hart blijf ik U zoeken, laat mij van uw geboden niet wijken.

Ik koester in mijn hart wat Gij aan- zegt.

Op de weg van uw uitspraken, dáár ligt mijn vreugde, Alsof ik onme-te-lijk
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rijk was. Ik zal wat Gij op- draagt be- pein- zen, op de pa- den die Gij

wijst zal ik letten.

Met heel mijn hart blijf ik U zoeken, laat mij van uw geboden niet wijken.

Ik koester in mijn hart wat Gij aan- zegt.

Psalm 119, 33-34; 37-38
toon 2

1 mei ABC, 21 september ABC, Pi 18 A

Laat mij gaan langs het pad van uw ge- bo- den.

Leer mij, Heer, de weg van uw wetten

en ik zal mij daaraan ten ein-

de toe houden; geef mij inzicht en ik be- waar wat Gij aanwijst, dat zal ik met

heel mijn hart betrachten.

Laat mij gaan langs het pad van uw ge- bo- den.

Wend mij ogen af van dingen zonder waarde, want goed is hetgeen Gij ver51

ordent. Doe uw dienaar gestand wat Gij aanzegt, waardoor men voor

U ontzag krijgt.

Laat mij gaan langs het pad van uw ge- bo- den.

Psalm 119, 124-125; 127-128
toon 1

Pi 12 A, Pi 23 B

Geef mij inzicht en ik bewaar wat Gij aanwijst.

Doe met uw knecht naar uw genade

en wil mij uw wetten le-ren.

Ik ben uw knecht, geef mij inzicht en uw uitspraken kan ik begrijpen.

Geef mij inzicht en ik bewaar wat Gij aanwijst.

Daarom zijn mij uw geboden dierbaar, boven goud en gouden sie-raad,

daarom stel ik behagen in al wat Gij opdraagt, terwijl ik elk pad van leugen
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ver-afschuw.

Geef mij inzicht en ik bewaar wat Gij aanwijst.

Psalm 121, 1-8
toon 1

Pi 24 C

De hulp zal mij van de Heer ge- wor- den, de Ma- ker van he- mel en aar- de.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mag er hulp voor mij dagen?

Hulp zal mij van de Heer ge- wor- den, de Ma- ker van he- mel en aar- de.

De hulp zal mij van de Heer ge- wor- den, de Ma- ker van he- mel en aar- de.

Gij gedoogt niet dat uw voet ooit strui-kelt, Hij zal niet slui- me- ren, Hij,

uw hoeder. Nee, Hij slui- mert en slaapt niet, de be- hoe- der van Is- ra- el.

De hulp zal mij van de Heer ge- wor- den, de Ma- ker van he- mel en aar- de.
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De Heer, uw hoeder, de Heer, uw schaduw ter rechterzijde. Bij dag zal

u de zon niet de-ren, noch de maan als het nacht is.

De hulp zal mij van de Heer ge- wor- den, de Ma- ker van he- mel en aar- de.

De Heer behoedt u voor alle onheil, uw leven wil Hij bewa-ren, de Heer

wil bewa- ren uw gaan en ko- men van nu aan tot in al- le eeu- wen.

De hulp zal mij van de Heer ge- wor- den, de Ma- ker van he- mel en aar- de.

Psalm 124, 1-8
toon 1

28 december ABC, 5 juni ABC, Pi 24 B

On- ze hulp in de Naam van de Heer, de Ma- ker van he- mel en aar- de.

Was het niet de Heer die ons na- bij was, - zo laat het nu Isra-el zeg- gen, -

was het niet de Heer, die ons na- bij was, toen mensen zich tegen ons keerden, ...
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On- ze hulp in de Naam van de Heer, de Ma- ker van he- mel en aar- de.

... dan wa-ren wij levend ver- slon- den, toen tegen ons uw toorn ont-

brand- de; de wa- te- ren had- den ons ze- ker ver- zwol- gen, een kol- ken-

de stroom had ons vast be- dol- ven.

On- ze hulp in de Naam van de Heer, de Ma- ker van he- mel en aar- de.

Ons had voorzeker bedolven het overstelpende wa-ter. Ge- zegend

de Heer, dat Hij ons niet prijs- gaf, niet prijs- gaf als prooi voor hun tan- den.

On- ze hulp in de Naam van de Heer, de Ma- ker van he- mel en aar- de.

Ons bestaan is tot vrijheid ontkomen, als een vogel de strik van de jagers:

de strik is ge- bro- ken en wij, wij ont- kwa- men.
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On- ze hulp in de Naam van de Heer, de Ma- ker van he- mel en aar- de.

Psalm 126, 1-3
toon 7

7 Pa A, 3 Ad B, 2 Ad C, 5 Ve C

Groots heeft God met ons gehandeld, toen Hij Si- ons lot deed ke-ren;

daarom zijn wij zo vro-lijk.

Als de Heer Si- ons lot doet ke-ren, zal het ons zijn of wij dromen, dan kan

onze mond al- leen nog maar lachen, onze tong niets anders dan juichen.

Groots heeft God met ons gehandeld, toen Hij Si- ons lot deed ke-ren;

daarom zijn wij zo vro-lijk.

Dan luidt het onder de vol- ken: "Groots heeft God met hen gehandeld!"

Ja, groots heeft God met ons gehandeld en daarom zijn wij zo vro-lijk.
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Groots heeft God met ons gehandeld, toen Hij Si- ons lot deed ke-ren;

daarom zijn wij zo vro-lijk.

Psalm 130, 1-8
toon 8

2 november ABC, 5 Ve A, Pi 5 B

Slaat Gij, God, de zonden ga-de, wie, o Heer, zal nog bestaan?

Uit de diepten heb ik, o Heer, tot U ge-roepen; Heer, wil naar mijn vragen

luiste-ren, mochten verstaan uw o-ren hoe ik smeek om erbarmen.

Slaat Gij, God, de zonden ga-de, wie, o Heer, zal nog bestaan?

Slaat Gij, God, de zonden gade, wie zal nog bestaan, o He-re? Doch er is

bij U genade, want zó wilt Gij gevreesd zijn.

Slaat Gij, God, de zonden ga-de, wie, o Heer, zal nog bestaan?
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Ik wacht de Heer, verwacht Hem, op zijn woord is mijn hoop gevestigd;

ik blijf de Heer ver- bei- den meer dan wachters de morgen.

Slaat Gij, God, de zonden ga-de, wie, o Heer, zal nog bestaan?

Zij wachten de morgen: Isra-el hoopt op de He re, want er is bij de Heer

ontferming, overvloedig is bij Hem verlossing.

Slaat Gij, God, de zonden ga-de, wie, o Heer, zal nog bestaan?

Hij is de- geen die Is- ra- el vrij- maakt van al wat het heeft mis- dre- ven.

Slaat Gij, God, de zonden ga-de, wie, o Heer, zal nog bestaan?
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Psalm 138, 1-2b; 4-5
toon 5

1 november ABC, Pi 16 A, 5 Ep C, Pi 12 C, Pi 20 C

Met heel mijn hart wil ik U loven, ik zing U mijn psalmen, Heer, mijn God.

Met heel mijn hart wil ik U loven, ik zing U mijn psalmen, de goden

trotse-rend, ik buig mij neer naar uw hei-li-ge tempel

en verheerlijk uw

Naam, daar Gij goed en ge- trouw zijt!

Met heel mijn hart wil ik U loven, ik zing U mijn psalmen, Heer, mijn God.

Eens loven U, Heer, alle vorsten op aarde, wanneer zij verstaan wat uw

mond hun aanzegt; dan gaan zij `s He-ren wegen be-zingen: "Groot is de

Heer in zijn glo- rie!"

Met heel mijn hart wil ik U loven, ik zing U mijn psalmen, Heer, mijn God.
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Psalm 139, 1; 7-12
toon 3

3 Ep A

Heer, Gij doorgrondt en kent mij, Gij weet van mij, wanneer ik zit en op- sta.

Waar zou ik ooit aan uw Geest ontkomen, waar zou ik mij voor uw Aanschijn ver-

bergen? Steeg ik op naar de hemel, - daar zijt Gij! Lag ik neer waar de

doden zijn, - Gij zijt aan- we- zig!

Heer, Gij doorgrondt en kent mij, Gij weet van mij, wanneer ik zit en op- sta.

Al zou ik de wieken van `t morgenrood nemen, om aan de ui- ter- ste

zeekust te landen, ook daar bleef uw hand mij ge-leiden, zou nog uw rechter-

hand mij om- van- gen.

Heer, Gij doorgrondt en kent mij, Gij weet van mij, wanneer ik zit en op- sta.

Zei ik: "Laat het duister mij dekken, geen licht, maar de nacht mij om- ge- ven",
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dan maakt zelfs duisternis het niet donker voor U, de nacht is als de dag zo

helder, ge-lijk aan het licht is het donker!

Heer, Gij doorgrondt en kent mij, Gij weet van mij, wanneer ik zit en op- sta.

Psalm 145, 2; 15-18
toon 8

Sa C, 3 Ep C

Van dag tot dag, He-re, zal ik uw Naam ver- ho- gen.

Aller ogen zijn op U geslagen, Gij geeft hun spijs te rechter tijde; Gij opent

uw hand en ver- za- digt al wat leeft met wel- be- ha- gen.

Van dag tot dag, He-re, zal ik uw Naam ver- ho- gen.

De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertie-ren in al zijn werken.

De Heer is na-bij voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht Hem aanroept.

Van dag tot dag, He-re, zal ik uw Naam ver- ho- gen.
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Psalm 146, 1-7
toon 4

3 Ad A, Pi 18 B, Pi 27 B, Pi 21 C

Lof- zingen zal ik mijn God, zo-lang ik zijn zal.

Loof, mijn ziel, de Heer, loven zal ik de Heer, heel mijn leven, lofzingen mijn

God, zo-lang ik zijn zal. Stelt niet uw betrouwen op vorsten, op een men-

senkind, - van hem komt geen red- ding.

Lof- zingen zal ik mijn God, zo-lang ik zijn zal.

Eenmaal blaast hij zijn adem weer uit, hij keert tot de aar- de weder,

op die dag gaan zijn plannen mee te gronde. Maar za-lig wiens hulp is de

God van Jakob, wiens hoop op de Heer, zijn God is.

Lof- zingen zal ik mijn God, zo-lang ik zijn zal.

De Maker van hemel en aarde, van de zee en al wat daarin is, die trouw houdt
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voor eeuwig, die de verdrukten recht doet, aan wie honger heeft brood geeft.

Lof- zingen zal ik mijn God, zo-lang ik zijn zal.

Psalm 147, 13-15; 19-20
toon 8

Ke ABC, Sa A, Pi 15 B

Heer- lijk is het, on- ze God te be-zin- gen.

Prijs de Heer, Je-ruza-lem, verheerlijk uw God, o Si- on, die versterkt aan uw

poorten de grendels, in uw midden ze- gent uw zo- nen.

Heer- lijk is het, on- ze God te be-zin- gen.

Die binnen uw grenzen de vrede vestigt, die u spijzigt met de bloem van de

tarwe, die zijn bevel naar de aarde heenzendt, - dan rept zijn woord zich haastig.

Heer- lijk is het, on- ze God te be-zin- gen.

Hij openbaarde zijn woorden aan Jakob, aan Isra-el zijn regels en wetten.
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Met geen enkel volk heeft Hij nog zo gehandeld: ande-ren kennen geen geboden.

Heer- lijk is het, on- ze God te be-zin- gen.

Psalm 150, 1-6
toon 1

Dr A

Met geschal van bazui-nen, met harp en ci-ter, looft de Heer.

Looft God in zijn hei-li-ge tempel,

looft Hem in het firmament dat

zijn macht toont,looft Hem om zijn geduchte daden, looft Hem naar zijn

ma-jesteit machtig!

Met geschal van bazui-nen, met harp en ci-ter, looft de Heer.

Looft Hem met geschal van bazui-nen, looft Hem met harp en ci-ter, looft Hem

met timpaan en reidans, looft Hem bij harp- en fluitspel.
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Met geschal van bazui-nen, met harp en ci-ter, looft de Heer.

Looft Hem met kleppende bekkens, looft Hem bij rink- len- de cimbels:

al- les wat a- demt lo- ve de He- re!

Met geschal van bazui-nen, met harp en ci-ter, looft de Heer.
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