
 

1 
 

zondag 20 juni 2021 

42 Evenals een moede hinde                                                         

Psalm 42 

1. Evenals een moede hinde                                                                                                                                                                                             

naar het klare water smacht,                                                       

schreeuwt mijn ziel om God te vinden,                                                  

die ik ademloos verwacht.                                                                                                     

Ja, ik zoek zijn aangezicht,                                                               

God van leven, God van licht.                                                      

Wanneer zal ik Hem weer loven,                                                

juichend staan in zijn voorhoven? 

5. Laat zijn trouw de dag verblijden                                                                             

en zijn lied de duisternis.                                                             

Tot Hem roep ik in mijn lijden,                                                                

die de God mijns levens is:                                                          

Vaste grond van mijn bestaan,                                                            

waarom ziet Gij mij niet aan?                                                             

Moet ik onder ’s vijands slagen                                                                     

thans dit somber rouwkleed dragen? 

7. Hart, onrustig, vol van zorgen,                                                

vleugellam geslagen ziel,                                                            

hoop op God en wees geborgen.                                                   

Hij verheft wie nederviel.                                                                

Eens verschijn ik voor de Heer,                                                                    

vindt mijn ziel het danklied weer:                                                         

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven                                                    

altijd aan de dood ontheven. 
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117a     Gij volken loof uw God en Heer        

1.          Gij volken loof uw God en Heer                                                              

wil Hem het loflied zingen.                                                                                

Laat de fonteinen van zijn eer                                                                                                                                                                              

in ieder hart ontspringen,                                                                                            

omdat Hij u verkoren heeft,                                                                                      

omdat Hij u genade geeft,                                                                

door Christus, halleluja. 

2.          Hoe groot is zijn barmhartigheid                                                                  

voor allen allerwege,                                                                                      

zijn waarheid en zijn tederheid                                                                                             

als overvloed van regen.                                                                                                    

Zijn liefde duurt in eeuwigheid,                                                                     

en geeft om niet de zaligheid.                                                                            

Zingt, zingt Hem, halleluja. 

23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 

1. Mijn God, mijn herder zorgt voor mij,                                                  

wijst mij een groene streek;                                                         

daar rust ik aan een stille stroom –                                                        

en niets dat mij ontbreekt. 

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. 



 

3 
 

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. 

352 Jezus, meester aller dingen                                                   

Jezus, Jona en het lot 

1. Jezus, meester aller dingen,                                                        

Woord van God van den beginne,                                                   

in het lot der stervelingen                                                                           

brengt Gij tekenen tot stand. 

2. Gij weerstaat de boze machten,                                                     

storm en ontij, donkere nachten                                                    

en ’t gevaar dat wij niet achten:                                                       

richt U op en strek uw hand! 

3. Mozes heeft behoud gevonden,                                               

Farao ging diep ten onder,                                                            

Gij doet wonder boven wonder,                                                      

draag ons naar de overkant. 

5. Gij hebt, uit de dood verrezen,                                                      

’t boos getij terecht gewezen,                                                          

en het water zal U vrezen,                                                                         

’t water brengt ons weer aan land. 
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7. Zend uw adem, wend de steven,                                                   

dat uw schepelingen leven                                                              

door uw goede Geest gedreven                                                   

met het loflied in de mond. 

315       Heb dank, o God van alle leven 

1.          Heb dank, o God van alle leven,                                                                          

die zijt alleen Uzelf bekend,                                                                                       

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,                                                                         

uw licht en liefde ons toegewend.                                                            

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,                                                                    

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,                                                                    

en wat voor wijzen bleef verborgen                                                                 

werd kinderen geopenbaard. 

2.          En of een mens al diep verloren                                                                                                         

en ver van U verzworven is,                                                                       

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,                                                         

vernieuwd door uw getuigenis.                                                                      

Uw woord, dat spreekt in alle talen,                                                              

heeft uit het graf ons opgericht,                                                                   

doet ons in vrijheid ademhalen                                                                      

en leven voor uw aangezicht. 

3.          Gemeente, aan wier aardse handen                                              

dit hemels woord is toevertrouwd,                                                                     

o draag het voort naar alle landen,                                                      

vermenigvuldigd duizendvoud.                                                                

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen                                                                       

op mensengunst of -heerlijkheid?                                                                                  

’t Verwaait als gras en weidebloemen. -                                                            

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
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