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zondag 18 april 2021 

33         Kom nu met zang en roer de snaren                                            

Psalm 33 

1. Kom nu met zang en roer de snaren,                                                  

gij volk, dat leeft van ’s Heren recht.                                                      

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen                                                  

een lofzang in de mond gelegd.                                                   

Worde als nooit tevoren / door wie Hem behoren                                                          

’t feestlied ingezet!                                                                         

Meld de blijde mare / bij de klank der snaren,                              

steek de loftrompet. 

2. Zing al wie leeft van Gods genade,                                                 

want waarheid is al wat Hij zegt.                                                                  

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,                                                 

op liefde rust zijn heilig recht.                                                         

Die zich openbaarde / overal op aarde,                                              

alles spreekt van Hem.                                                             

Hemelen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 

schiep Hij door zijn stem. 

154b Heel de schepping, prijs de Heer!                                                   

Het lied van de drie mannen in het vuur 

1. Heel de schepping, prijs de Heer!                                                                    

Al zijn werken, geef Hem eer!                                                      

En gij, engelen in koor,                                                                         

zing uw gloria ons voor. 

4. Licht en donker, dag en nacht,                                                    

strenge winter, zomer zacht,                                                                      

ieder op zijn eigen tijd,                                                                                                     

zing een lied de Heer gewijd. 

 



 

2 
 

8. En gij mensen, allen saam,                                                        

zegen nu de hoge naam,                                                                                      

voeg u in het grote koor                                                                        

van zijn volk de eeuwen door. 

10. Al wat leeft, wees welgemoed,                                                     

loof de Heer, want Hij is goed.                                                         

Zegen Hem dan, hier en nu,                                                             

want zijn goedheid zegent u. 

447       Het zal zijn in het laatste der tijden                                                                  

De tempelberg 

1.          Het zal zijn in het laatste der tijden                                                                                     

dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,                                                 

dat de wegen er heen zullen leiden                                                                   

en de volken der aarde op weg zullen gaan                                                         

om de rechten des Heren te leren,                                                                        

zich tot God en elkaar te bekeren. 

2.          Als Jeruzalems tinnen gaan blinken                                                                     

en beschamen der bergen en heuvelen trots,                                                                                          

zal van Sion uit blijde weerklinken                                                                  

het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.                                                      

Tot bescherming van allen die leven                                                           

staat de wet van Gods heil er geschreven. 

3. En een smidse van ’t huis onzes Heren                                        

maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer                       

tot een zicht.                                                                              

Niemand zal meer een wapen hanteren;                                                      

maar zij groeten elkaar in het heldere licht                                                                

van de waarheid die eindelijk zal dagen                                          

over mensen van zijn welbehagen. 
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941       Waarom moest ik uw stem verstaan 

1.          Waarom moest ik uw stem verstaan?                                                                                                

Waarom, Heer, moet ik tot U gaan                                                                

zo ongewende paden?                                                                                 

Waarom bracht Gij                                                                                               

die onrust mij in ’t bloed                                                                                        

is dat genade? 

2.          Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.                                                                        

Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,                                                        

al ’t oude en vertrouwde?                                                                                                                               

O blinde schrik, -                                                                                          

mijn God, mag ik                                                                                             

niet eens mijzelf behouden? 

4.          Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,                                                                                   

dat het zo goed is, dat die weg                                                                                          

ook door uw Zoon gegaan is,                                                                        

en dat uw land                                                                                                              

naar alle kant                                                                                                     

niet ver bij mij vandaan is. 

650       De aarde is vervuld 

1.          De aarde is vervuld                                                              

van goedertierenheid,                                                                                                             

van goddelijk geduld                                                                                           

en goddelijk beleid. 

2.          Gods goedheid is te groot                                                            

voor het geluk alleen,                                                                                              

zij gaat in alle nood                                                                                         

door heel het leven heen. 



 

4 
 

3.          Zij daalt als vruchtbaar zaad                                                                      

tot in de groeve af                                                                                                         

omdat zij niet verlaat                                                                                

wie toeven in het graf. 

4.          Omdat zij niet vergeet                                                                                   

wie godverlaten zijn:                                                                                                        

de wereld hemelsbreed                                                                                   

zal goede aarde zijn. 

5.          De sterren hemelhoog                                                                                     

zijn door dit zaad bereid                                                                                                                 

als dienaars tot de oogst                                                                                   

der goedertierenheid.  

6.          Het zaad der goedheid Gods,                                                                                

het hoge woord, de Heer,                                                                                 

valt in de voor des doods,                                                                            

valt in de aarde neer. 

7.          Al gij die God bemint                                                                                     

en op zijn goedheid wacht,                                                                               

de oogst ruist in de wind                                                                                    

als psalmen in de nacht. 

977 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd 

1. Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd,                                                                    

nu in de lente zich verheugt                                                                                

al wat er leeft op aarde!                                                                     

De gaarden zijn op ’t schoonst gesierd,                                                            

opdat gij ’t lieve leven viert,                                                               

dat God u openbaarde. 
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2. De bomen staan in blad gezet,                                                       

de aarde dekt haar naaktheid met                                                             

een lichte groene wade;                                                                   

en tulp en narcis evenzo:                                                                    

veel heerlijker dan Salomo                                                             

bekleedt ze Gods genade.  

3. En vogels, waar men hoort of ziet, -                                                      

de leeuwerik zingt het hoogste lied,                                                   

de zwaluw voedt haar jongen.                                                           

De bronnen ruisen overal, -                                                           

loof Hem, in wie u eens voor al                                                        

het leven is ontsprongen. 

5. God heeft zijn schepping goed gedaan, -                                              

hoe zou ik zelf dan buiten staan?                                                       

Hij heeft de dood verdreven.                                                                

En ik zing mee, nu alles zingt,                                                           

het lied dat overal weerklinkt,                                                                      

de lofzang om het leven. 

 

 


