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zondag 1 augustus 2021 

92         Waarlijk, dit is rechtvaardig                                                             

Psalm 92 

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,             

dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig 

Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,                               

ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand 

geborgen. 

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,                                      

die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 

laat alom musiceren, / met stem en instrument,                                                    

maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.  

75 U alleen, U loven wij             

Psalm 75 

1. U alleen, U loven wij,                                                                             

U loven wij, onze Heer,                                                              

want uw naam zo rijk van eer                                                              

is tot onze vreugd nabij.                                                              

Men vertelt in heel het land                                                                 

al de wonderen van uw hand. 

7. God is ’t die ik loven zal,                                                                 

ik loven zal als mijn Heer.                                                               

Ik vermeld zijn roem en eer,                                                           

ik bewerk der bozen val.                                                             

Al wie in Gods recht gelooft,                                                        

gaat met opgeheven hoofd. 
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15. Voor God wil ik belijden                                                                     

en zijne grote macht,                                                                       

dat ik te genen tijden                                                                         

den koning heb veracht,                                                                  

dan dat ik God den Here,                                                                           

de hoogste Majesteit,                                                                  

heb moeten obediëren                                                                        

in der gerechtigheid. 

994 Voor hen die ons regeren 

1. Voor hen die ons regeren,                                                                  

de hoofden van het land,                                                              

bidden wij God de Here                                                                   

om ootmoed en verstand,                                                             

dat zij bewaren hecht en recht                                                                

al de getuigenissen,                                                              

die ons zijn aangezegd. 

2. De sterken, die bewaken                                                                  

de wegen met hun woord:                                                                

dat zij ook zullen dragen                                                                                   

de zwakken in de poort,                                                                

want hoofd en lichaam zijn in pijn                                                                                   

en niemand wordt behouden,                                                            

als dié verlaten zijn! 

3. Wij bidden ook om vrede,                                                                 

de aftocht van geweld:                                                                    

Heer, dat wij niet vergeten,                                                           

hoe Gij de namen telt,                                                                        

bewaar het land voor overmoed                                                                       

en voor het blinde razen,                                                                              

de stemmen van het bloed. 
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4. O God, Gij moet regeren                                                             

tegen het onverstand:                                                                      

wij dienen vele heren                                                                      

tot schade van het land.                                                                   

Gij zijt genade, uw bevel                                                                      

doet leven en vergeven,                                                                

o God van Israël! 

1009 O lieve Heer, geef vrede                                                                

Da pacem, een gebed om vrede 

1. O lieve Heer, geef vrede                                                                                    

aan allen hier beneden                                                                           

die uitzien naar uw feest,                                                                 

opdat de mensen weten:                                                                

uw heilige profeten                                                                              

zijn niet verblind geweest. 

3. Verlos ons van de boze,                                                                    

laat niet de goddelozen                                                                     

op aarde koning zijn!                                                                  

Laat ons uw land betreden,                                                              

dat zal een land van vrede                                                          

van melk en honing zijn! 

 


