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Psalmen
en

enkele gezangen

BERIJMING DS. C.J. MEEUSE

met gebruikmaking van de berijming van
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2.

Want hij zal zijn gelijk een boom, geplant
met diepe wortels, aan de waterkant,
die op zijn tijd met vruchten is beladen,
en nimmermeer ontvallen hem zijn bladen;
ook wordt het werk waar hij de hand naar strekt
steeds met geluk en zegen overdekt.

3.

Zo loopt het met het godd’loos volk niet af;
zij zijn gelijk onnut en ijdel kaf.
De wind zal hen ver van de dorsvloer drijven;
zij kunnen niet in ’t oordeel staande blijven.
De goddelozen worden niet gespaard,
waar het rechtvaardig volk bijeenvergaart.

o

4. 	De weg der vromen is bij God bekend,
daar Hij Zijn oog genadig tot hen wendt.
Maar goddelozen, met hun kromme wegen
en kwade ranken, komt Hij toornend tegen.
Wie God verlaat, kan voor Hem niet bestaan:
de weg der goddelozen zal vergaan.
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PSALM 7 EN 8

dat, wat met zorg werd opgehaald,
straks op zijn schedel nederdaalt.
9. 	Ik wil de Heere dank bewijzen,
Hem naar Zijn recht en grootheid prijzen:
met psalmgezang zal ik bekwaam
verheffen ’s Allerhoogsten Naam.
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2. 	U hebt Uw lof uit kleine kindermonden
als in een sterke vesting willen gronden,
tot ’s vijands schand’ en om des wrekers wil;
Uw tegenstanders zwijgen schaamrood stil.
3.

Als ik ’t heelal betrek in mijn beschouwen:
een wonderwerk, geen mens die dat kan bouwen;
de maan, de sterren, door Uw hand gesteld:
een weerlicht, dat Uw heerlijkheid vertelt.

4. 	Dan moet ik toch wel vol verwond’ring vragen:
‘Wat is de mens, dat U hem nog wilt dragen,
dat U hem nog gedenkt, en ’s mensen zoon
op aard’ bezoekt vanuit Uw hemeltroon?’
5. 	De engelen, die eeuwig dienen, loven,
gaan in hun glans de mens niet ver te boven.
17

PSALM 8 EN 9

U hebt in hem Uw grootheid ook getoond
en hem met eer en heerlijkheid gekroond.
6. 	U stelt de mens tot heerser over landen
en zeeën, ja, de werken van Uw handen
geeft U aan hem, en al het aardse goed
moet dienen als een voetbank voor zijn voet.
7. 	De schapen en de ossen zijn gegeven
in mensenhand, zij zorgen voor hun leven;
en al het vee, dat graast in ’t open veld,
hebt U tesaam in ’s mensen hand gesteld.
8. 	De vogels, die door lucht en wolken zwieren,
de vissen in de zeeën en rivieren;
God gaf de mens, waar hij maar iets van kent:
al wat de zee heeft tot zijn element.
9.

O Heere, onze Heere, God almachtig,
hoe wonderbaar, hoe heerlijk en hoe krachtig,
hoe groots hebt U Uw eer gelegd in ’t stof:
het aardrijk draagt Uw Naam en zingt Uw lof.

nP
      

   
            
           

n2n,





 

 

      c
 

18





z

  

    





 

     c

        eji
    
           
          
           

eIef

     

    

   

  

 e

 
 
 
 






 e  

     n    

   

 

 

 n

     h

  e             n

2.

Komt allen nu tesaam
en maakt de Heere groot met mij.
Laat ons, vereend van harte, blij
verheffen ’s Hoogsten Naam.
Ik riep in mijn gebed
tot God en Hij heeft mij verhoord
en mij uit al wat mij verstoort
en wat ik vrees, gered.

3. 	Nu ziet het volk op God;
’t komt tot Hem als een waterstroom;
het komt en gaat weer zonder schroom;
hun wacht geen schaamt’ of spot.
Want deze, denken zij,
riep God aan toen hij was bezwaard,
Die hem verhoord heeft en bewaard,
van alle zorgen vrij.
4. 	Des Heeren engel waakt
en legt een hemellegermacht
rond wie God vreest, Zijn wetten acht,
zodat geen leed hem raakt.
Zo smaakt dan en aanschouwt
hoe goed de Heere voor ons is;
70

PSALM 34

welzalig is de man gewis
die vast op Hem vertrouwt.
5.

Vreest God, gij heilig tal,
gij uitverkoor’nen, rein van geest.
Weet dat wie God bemint en vreest
geen ding ontbreken zal.
Een leeuw mist nimmer moed;
toch lijdt hij honger en gebrek,
maar wie God zoekt als hoog Vertrek,
ontbreekt geen enkel goed.

6.

Komt, kinderen en hoort
naar mij, die jullie leren mag,
hoe je de Heere dag aan dag
zult vrezen naar Zijn Woord.
Wie heeft in ’t leven lust?
Wie heeft zijn dagen, alle tijd
die God hem geeft, aan Hem gewijd?
Wie zoekt bij Hem zijn rust?

7. 	Bewaar uw lippen toch
voor laster en voor leugentaal.
Stel aan uw tong ook perk en paal;
weerhoud haar van bedrog.
Verlaat het kwaad, doe wel,
zoek rust en jaag de vrede na.
Gods ogen slaan de vromen gâ;
Zijn oor verhoort hen snel.
8. 	Gods aangezicht ziet gram
op hen die handelen in ’t kwaad;
opdat hun naam met hen vergaat,
vernietigt Hij hun stam.
Maar roepen zij tot God
en schreit tot Hem hun droeve stem,
dan redt Hij hen uit angst en klem
en wendt hun droevig lot.
71

PSALM 34 EN 35

9. 	De Heere is nabij
’t gebroken hart, en wie Hem vreest;
hem die verslagen is van geest,
die redt en zegent Hij.
Wie vroom is en oprecht,
ontvangt niet zelden tegenspoed,
maar God verandert kwaad in goed;
niets is Zijn kind’ren slecht.
10. 	De Heere hoedt de man
die Hem vertrouwt, ja, Hem alleen;
Hij zorgt dat hem geen enkel been
gebroken worden kan.
De goddeloosheid baart
de bozen ondergang en dood;
wie ’t volk van God in haat verstoot,
zal schuldig zijn verklaard.
11. 	De Heere redt daarbij
Zijn knechten uit hun tegenheên;
wie Hem vertrouwt, ja, Hem alleen,
die spreekt Hij zeker vrij.

 eoj

-eBez







P g5  

        
          
         
        
          









       

e J n !  k 

    : J     U   k





 

72

Pyy yU

    : J    k 




   

  ,

 
  
  
 
 

   :

3   P 







  U





P  :

s  D   
     


 
             
               

xscsl

h  

3 AA A j        j

 R

       f

 s   R

3  

 

 

          f

2. 	U heerst, o God, Uw troon zal blijven staan.
Van eeuwigheid, o God, is Uw bestaan.
Rivieren stijgen met een fel gebruis;
vijandig is hun schuimend stroomgedruis.
3. 	Maar hoe de waat’ren toeslaan met hun kracht,
ja, zelfs de zee zich bruisend toont in macht,
de Heere is veel sterker dan ’t geweld
der zee, hoezeer z’ ons met haar baren kwelt.
4. 	Uw woord is trouw, Uw waarheid recht en klaar;
Uw spreken is altijd oprecht en waar.
De heiligheid is sierlijk voor Uw huis;
wie haar bemint komt eeuwig bij U thuis.
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2.

Laat der mensen lof en dank
klinken in bazuingeklank.
Dat de harp door snarenspel
met de luit Gods lof vertell’.
Laat de trom zijn dienst bewijzen.
Citers, ’t orgel en de fluit
klinken samen overluid
om de grote God te prijzen.

3.

Looft God met het cimbelspel,
vrolijk klinkend, luid en schel.
Looft de Heere, weest verheugd,
geeft nu weerklank aan uw vreugd!
Alles moet Gods grootheid eren.
Laat wat leeft en adem heeft
loven Hem Die alles geeft.
Halleluja! Looft de Heere!

Einde van de Psalmen
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