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J_j. b.

Wij onaergeteckenden, door de Directie der Flakkeesche Bcekdrukkerij to

MiDDEUiAums aangezocht, om de door ons bezorgde uitgave van de Staten-vertaling

der Heilige Schrift te doen volgen door eene soortgelijke uitgave van de berijmde

Psalmen, bij de Gereformeerde Kerken in Nederland in gebruik, van de Formulieren

van eenigheid dier Kerken, en van hare Liturgie, hebben ons hiertoe bereid ver-

klaard, ten einde die Kerken te helpen aan een Kerkboek, dat niet alleen door taal

en spelling voor den tegenwoordigen tijd geschikt zou zijn, maar dat ook den tekst,

dien de Kerken zelve voor alle hare Formulieren hebben vastgesteld, zoo getrouw

mogelijk zou teruggeven.

Bij de uitgave van Gereformeerde Kerkboeken is,, reeds van de 16do eeuw

af, onnauwkeurigheid en willekeur maar al te gewoon geweest; zoodat doorgaans

kon gelden, wat bepaaldelijk met het oog op de Liturgie in 1650 door Jacobus

Trigland geschreven werd (Kerckel. Geschied., blz. 664): „Men weet de vryheydt

ende de gewoonte van de Druckers ende Boeckverkoopers hier te lande. Sy drucken

ende verkoopen alles wat haer belieft, ende alsse erghens een Copie van een Psalm-

boeck. Catechismus, of dierghelijcke hebben, zy drucken eenvoudich by haer neus

lancks, manneken nae manneken, sonder ondersoeck of het wel of qualijck is en

die boecken worden also in de winckels tot verscheiden gebruycken verkoft."

Bij de hier nu volgende uitgave is die klacht ter harte genomen. De drukkers

hebben daartoe het hunne gedaan. En onzerzijds hebben wij ons beijverd, aan die

uitgave zulke zorg te besteden, dat wij haar aan de leden der Gereformeerde

Kerken met vertrouwen ten gebruike kunnen aanbieden.

Amsterdam,

Kampen,

Amsterdam,

Mei 1898.
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HET BOEK
DEB

PSALMEN.
DE EER3TE PSALM.

't gewis verderf ontkomen, Als iri 't ge-

raad Niet wandelt, noch op 't pad der

i-1^ *'i= =M> ^ ^—è-T
"

zondaars staat, Noch nederzit, daar zul-

ken samenrotten, Die roekeloos met God

m ^m z^=i:^ m -<?—s'- ^
en Godsdienst spotten ; Maar 's Heeren

\
l » ^^ -1=^=^=^ -^ ^—^'^

wet blUmoedig dag en nacht Herdenkt,

bepeinst, en ijverig betracht.

^-Uj; <» —»—

^

^^ .^L^-J
2. Want hij zal zijn gelijk een frissche

^h^' ^. ^ ;3E
-<> »- ^^kE^^^

boom, In vetten grond geplant bü eenen

m 4 j> ,s—» ^l ^l^-i-

Östroom, Die op zijn tijd met vruchten is

j^tr^^^nr ^^m «£^^s
beladen , En sierlijk pronkt met onver-

welkte bladen; Hij groeit zelfs op in

ramp en tegenspoed ; Het gaat hem wel

;

't gelukt hem, wat htj doet.

8. Gansch anders is 't met hem, die

't kwaad bemint; Hij is als kaf, dat weg-

stuift voor den wind; Geen zondaar zal

men; Hü, die van deugd en godsvrucht

ontaard . Zal niet bestaan , daar

4. De Heer toch slaat der menschen we-

gen ga, En wendt alom het oog van zjjn

gena Op zulken. die, oprecht en rein van

zeden , Met vasten gang het pad der

deugd betreden; God kent hun weg, die

eeuwig zal bestaan, Maar 't heilloos spoor

der boozen zal vergaan.

DE II PSALM.

dend heidendom, En heeft het hart der

volken ingenomen? De koningen verhef-

fen zich alom. De vorsten zijn vermetel

^m ^^
saamgeko - men, Om God, den Heer, zelfs



PSALM luX.

naar de kroon te steken, En tegen zijn

Gezalfde op te staan. Zij spreken saam:

,Laat ons hun banden breken, En van

„hun juk en touwen ons ontslaan."

2. Maar d' Opporheer, die zijn geduchten

ètoei Op starren sticht, en grondvest op

de wolken , Zal lachen met dat vruch-

. A 1 I ; r I <. <* i> -
^1,*^: y. -g.- i> •» ^ — I —
teloos gewoel. En spotten met den v?aan

i>^: ; \ 1"
i L ^ t t

''^ ~

det d\vaze vol -ken. God zal zijn wraak

de lucht door 't vlammend bliksemlicht;

't Is God die spreekt; Hij dondert uit -

den hooge. En jaagt den schrik zijn

3. „Durft gij bestaan te twisten met mijn

„kracht? Zal nietig stof My 't hoog gezag
—2l—

„ontwringen, Of weerstand biên aan mijn

„geduchte macht? Ontziet myn toorn,

„verdoolde stèrvelin - gen. Gy zult vergeefs

„ning is gezalfd door mijn beleid; Hü,

„door mijn hand op Sions troon ver-

„heven , fieerscht op den berg van

„mijne heiligheid."

PAUZE. w
4. En ik, die Vorst, met zooveel macht

bedeeld, Zal Gods besluit aan 't wereld!*

rond doen hooren. Hij sprak tot mfl

„'k Heb heden u geteeld; Gy zyt mijn

„Zoon, gij zijt mtjn eengebo-ren; Zegi

„vrij uw eisch; Ik zal uw macht vet-.

„hoogen. Opdat uw naam alom ontzag-

„lyk zij; Het heidendom ligg' voor uw

„stoel gebogen. En 't eind der aard er-

5. „Uw yz'ren staf, die al hun macht ver

„plet, Maak' hen eerlang eerbiedig' on-

„derzaten. En noodzaak' hen te buigen

„voor uw wet, Of sla z' aan gruis, als

„pottebakkersva- ten!" O vorsten, wilt de

wet der wysheid hooren , Eej gij Goil

zelv' en zyn Gezalfde hoont

tot den stoel der eer gekoren, Verdraaijt

zijn tucht, die u zijn liefde toont.

6. Vreest 'sHekren macht, en dient zijn

majesteit; Juicht, bevend op 't gezicht

van zijn vermogen. En kust den 2o'

van ouds u toegezeid, Eer u züu toorn



PSALM II, m, IV. / • ^^.

» t t » -^

verdelg' voor aller oo-gen; U op uw weg

tot stof doe wüderkeeren, Wanneer ztjn

T—f-T~f
wraak, getergd door uw gedrag, U, on-

ë
verhoeds, zou door haar gloed verteren,

Tot staving van ziJn lang gehoond gezag.

7. Welzalig zij, die, naar zijn reine leer.

In hem hun heil, hun hoogst geluk

beschouwen; Die Sions Vorst erkennen

voor hun Heer; Welzalig zij, die vast

op Hem betrou • wen.

DE III PSALM . s

H i$E -^—^ t \
''

' --fr-/

oe vreeslü'k groeit, o God, Het

saamgezworen rot Dergenen, die mij

V-^
drukken; Zij maken niet alleen Den op-

stand algemeen. Om mij mijn kroon

O.. »
t' ontrukken; Maar velen doen van mij.

Hoe bitter ik ook lij', Nog deze smaad-

taal hooren: „God zal hem nu niet^
,meer Verlossen, als weleer; Hem is

=?^=F
,geen heil beschoren."

2. Maar, trouwe God, Gü zijt Het schild,

dat mij bevrijdt, Mijn eer, mijn vast be-

trouwen; Op U vest ik het oog; Gij heft

mijn hoofd omhoog, En doet m' uw gunst

aanschouwen, 'k Riep God niet vrucht'-

loos aan; Hij wil mij niet versma^n In

al miJn tegenheden; Hi) zag van Sion

neer, De woonplaats van zijn eer, En

3. Ik lag en sliep gerust, Van 's Heeken

trouw bewust, Tot ik verfrischt ontwaak-

te; Want God was aan miJn zy'; Hy

ondersteunde mij In 't leed, dat mij ge-

naakte. Ik zal, vol heldenmoed. Daar

mij zijn hand behoedt, Tienduizenden niet

Ü' <> ^
vreezen ; Schoon ik, van alle kant. Geweldig

=«=^
aangerand En fel geprangd moog wezen.

m ^—^^
4. Sta op, verlos mij. Heer. Gij hebt, o God,

weleer Getoond voor mij te waken. Mijn

haters onderdrukt. En mij 't gevaar ont-

rukt; Gij sloegt hen op de kaken. Ver-

brekend onverwacht Hun tanden door

uw macht; 'k Heb d' overhand verkregen.

Gij, Heer, alleen, Gy zyt Verwinnaar in

den strijd, En geeft uw volk den zegen.

DE IV PSALM. ^

il my, wanneer ik roep, verhoo-

ren, O God, die mijne rechtzaak redt.



PSALM iV, 7. ^.

m i^ ! -^
Gij hebt in angst mij hulp beschoren,

tt=3S=
=^=i f ^^f4=^

En mij doen gaan in ruime sporen; Be-

^^=i=i: n>=?;= m zi

toon gena; hoor raijn gebed. Wat moogt

i 1
gij, mannen, toch beginnen? Zal steeds

tot schande zijn mijn eer? Zult gtj dan

d' ijdelheid beminnen, En, t' eenemaal

beroofd van zinnen, De leugen zoeken,

keer op keer?
-+-

2. Herinnert u, gij roekeloozen. Dat zich

de Heer een gunstgenoot Heeft afge-
ztz

zonderd en verkozen. Hü doet mij nooit

^ ^
van schaamte blozen. Die, als ik riep.^
mij bestand bood. Zijt gij beroerd, ont-

^ ! <^-tr^=^^^^=T-^ ^^
steld, verlegen, Zoo zondigt niet; verzaakt

^ '^=^=%—r^^
uw wil; Spreekt in uw hart; herdenkt

uw wegen, Op 't eenzaam bedde neer-

gezegen; En weest in all' ontmoeting stil.

^^ 5

3. Dan zult gij recht naar 'touter treden,

En offren God een rein gemoed. Het offer

-^-H"-^-^ ^^ zi

der gerechtigheden. En 't zuivre reuk-^
werk der gebeden; Betrouwt op Hem,

^^ ïgfn^r^-j^
want Hij is goed. Daar velen twijfelmoe-

S^
dig vragen: „Wie zal ons 't goede toch

ri- t .1 j^^
,,doen zien?" Doe Gij, o Heer, na 't ang-

stig klagen, Ons 't lieflijk licht uws

aanschijns dagen , En wil uw rijke

4. Gy hebt m' in 't hart meer vreugd gege-

ven, Dan and 'ren smaken in een tyd.

^^^
Als zij, door aardsch geluk verheven^-:

Bij koorn en most wellustig leven, InJ^

^^^^^^^ ^ ^
hunnen overvloed verblijd. Ik zal gerust in

^t
vrede slapen. En liggen ongestoord ter

neer; Want gü alleen, mijn schild en wa-

pen. Schoon 't onheil schijnt voor miJ ge-

schapen. Zult miJ doen zeker wonen. Heer.

DE V PSALM. c> .

eem , Heer, miJn bange klacht ter

oore; Zie, als 't aan woorden mij ont-

breekt , Wat d' overdenking in miJ

spreekt; Verwaardig U, uit 's hemels

koren. Mijn stem te hooren.

2. Sla ieder' zucht, miJn hart ontgleden,

Opmerkend ga; schenk mij 't genot Uw.sl^

heils, mijn Koning en miJn Go^; Ik zal

3. Ik zal, door ij vervuur aan 't blaken.

O Heer, bij 'tscheem'rend morgenlicht



PSALM V, VI. /^ C.

I
Mij stellen voor uw aangezicht ; Oprechte

tjl.» S^ bf-1^^
boezemzuchten slaken, En biddend waken. ^

4. Gij, die geducht zijt in vermogen, Ver-

draagt de goddeloosheid niet; Gij zult, o

3>= « ^ f—!-

God, die 'tal doorziet, Den booze voor

uw heilig' oogen Geenszins gedoogen.

5. Wie zinloos, zonder t' overwegen Wat

hem betaamt, tot U durft gaan. Zal voor

' uw aanschijn niet bestaan; Gij haat, en

I,
» »^ o ^ .__.^=4^ -^ -j

staat hun billijk tegen, Die onrecht plegen.

6. Gij, Heer, verdelgt den logenspreker;

Hij, die zijn hand met bloed bevlekt.

En gruw'len met bedrog bedekt. Tergt,

als de snoodste wetverbreker , Den

hoogsten Wreker.

7. Maar mij ontmoet uw mededoogen; Ik

zal, uw woning ingeleid. En, naar 't pa-

leis der heiligheid In ware Godsvrees

neergebogen, Uw gunst verhoogen.

8. Leid mij in uw gerechtigheden. Om mijn

verspied'ren wil, en richt Uw wegen voor

mijn aangezicht; Dan zal ik veilig voor-

9. Al 't recht is van hun mond geweken,
I

I . » O »-—^ ^ :
-. -—^-

Zij leggen 'top verderven toe; Hun keel

is nooit verslindens moe; Hun tong

tracht, vleiend, ons door treken Naar

10. Draagt Gij, o God, hen nog geduldig?

Verwoest hun raadslag; drijf hen heen,

Daar z' uwe wet zoo stout vertreên.

'^E^^=^ -^-^-X^=^
Zü tergen u te menigvuldig; Verklaar

11. Maar geef uw dierb'ren gunstelingen,

^==^
Wier geest in U zijn sterkte vindt. Wier^ ^ V ^-^

!.^-^^pr|^
hart uw naam oprecht bemint, In Uvol-

vroolyk op te springen. En blij te zingen.

12. 't Rechtvaardig volk zult Gif beloonen,
.V-

Terwó'l Gü, Heer, hen overdekt, Hun tot

een veilig schild verstrekt. Gü zult goed-

gunstig hen bekronen. Ja, bü hen wonen.

0^

DE VI PSALM.

Heer, gy zyt welda - • dig; Straf

mü niet ongenadig In uwen toornegloed.

Ai, matig uw kastijden; Sla my met

medelyden. Gelijk een vader doet.

w.aarta treden, Met vaste schreden. 2. Vergeef my al mijn zon- -den, Die uwe



^ ^^ .. i l i> m
P'SALtó VI, VÖ. é. n?^.

hoogheid schonden: Ik ben verzwakt, o

-^ ^
t t t 3̂ 3E I3>r3i

Heee. Genees mij, red mijn leven: Qu

ziet mijn beend'ren beven; Zoo slaat uw

av o

M ^ l, i>

hand mi,)' neer.

nen uitgebeten, Verouderd en doorknaagd;

Daar ik, in mijn ellenden, Door al mijns

» <>

8. Mijn ziel, gansch neergebo • - gen, Schrikt

e ? ^ t ? <- ^ . U I ^
voor uw heilig' oogen, In dezen jammer-

fe3^t--r^
staat. Hoe lang zal ik nog klagen? Hoe

't ^ ^^=^ ^ m
l^ng uw gramschap dragen, O Heee,

mijn toeverlaat?

m ^m -i^.1 o-
^-^

4. Keer eind'lyk, Heer, toch we- • der; Mijn

ziel buigt zich ter neder. Ai, red haar^^
van 't verderf; Sla

^-ttr ^
van 't verderf; Sla mijn ellende gade,

Tot roem van uw genade, En help

my, eer ik sterf.

5. Want wie kan, na 't verschei • - den. Op
3fc

aarde meer verbreiden Uw grootheid en

uw lof? Wie zal uw gunstbewijzen

In 't zwijgend graf ooit prijzen; U zin-

6. TJw strenge geeselroe • • de Maakt mij van

't zuchten moede, Verteert geheel mijn

kracht; Ik voel uw slagen klemmen,

Èn doe mijn bedde zwemmen In tra-

nen, ai d^p nacbt.

vy'ands benden Verdrukt word en verjaagd.

8. Mijn ziel grijpt moed; wijkt, boo - • zen,

Vlucht van mij weg, godd'loozen: De

Heer hoeft mijne klacht. Met toegene-

gen ooren. Genadig willen hooren, En^ O 6

al mijn smart verzacht.

^^ » o
9. De Heer wild' op mijn ker • - men. Zich

TlS-

over mü ontfermen; Hü heeft mijn stem

verhoord. De Heer zal, op mijn smee-

^^
ken, Geen hulp my doen ontbreken;

Hy houdt getrouw zijn woord.

10. Hij zal myn haters we - • reu, Hen straks

terug doen keeren, Beschaamd, en vol

van schrik; Zyn grimmigheid, aan 't bla-

ken. Zal hen te schande maken, Zelfs

in een oogenblik.

0^

DE VII PSALM.

Heer, mijn God, volzalig Wezen,

'k Betrouw op U, wien zou ik vreezen ?

Red mij hulpvaardig uit den nood, Eer

fl^tj rnyu vyaod breng' tgj ^oodj Qwl -



PÖALM VII,

mü ten roof niet in zijn handen, Die

3fc

mü, met felle leeuwentanden, Verscheu-

ren zou door wond op wond, Wanneer

^ yS '

t t t-W

2. Mün God, zoo 'k immer hebb' bedre-

ven Het booze stuk, mij aangewreven,

't Onkreukbaar recht ooit hebb' gefnuikt.

En een oneven schaal gebruikt, Of kwaad

voor goed hebb' toegewogen, En mijnen

vreêgenoot bedrogen; (Hem heb ik zelfs

volken richten. En 't onrecht voor het

m
recht doen zwichten : Geef dan, o

Heer, dat voor elks oog Mijn recht en

vroomheid blijken moog'.

PAUZE.

^'1' '> 1^
^==1'

t ? t ^^
5. Laat toch het kwaad der goddeloozen

^^^^^—t^l -^^ ^^=^

't gevaar ontrukt. Die mij ten onrecht'

A -K-^ yV

had verdrukt;)

3. Zoo moet' mijn vijand op de hielen

Mij volgen, ja geheel vernielen; Hij

roov' mijn leven en mijn eer, En werp'

mijn kroon ter aarde neer. Sta op, o

Heeb, wil mij behoeden; Uw gramschap

strafi" mijns vijands woeden; Ontwaak

voor mij, en keer 't geweld: 't Gericht

hebt Gij zelf ingeleid.

4. Zoo zullen zich geheele scharen Van

volken om U heen vergaren; Beklim

dan, boven dit gewoel. Uw hemeltroon.

Een einde nemen, straf de boozen; Maar

sterk uw volk, dat hulp behoeft, Gij,

die elks hai^t en nieren proeft. Laat vrij

voor U mijn vijand vreezen, Voor U,

rechtvaardig Opperwezen; Bij U, mijn

Bondgod, is mijn schild. Die 't vroom

6. God, die op 't recht zijn troon wil

stichten, God is rechtvaardig in zijn

richten. En toont zijn gramschap dag

UW idciitergtoeL De üssr zal al de

gezag. Blijft hij zich tegen Hem verzetten.

God zal zijn glinst'rend wraakzwaard

wetten; Hij kromt en spant alreê zijn

boog. En dreigt met pijlen van omhoog.

7. God heeft de waap'nen aangegrepen,

Tot 's vijands wissen dood geslepen ; Hij

legt de pijlen op hem aau; Wie Uittig



PSALM Vil, Vlli. /
t •

t t
'^^' ^' tv g

woedt, zal niet bestaan. De booze wringt

4=t- —3
i> o <>' -H ? 1^

en kromt de leden, In arbeid van on-

zinnigheden; Hij gaat van dwaze moeite

zwaar; Verwacht dan, dat hij leugen baar'.

8. Hij heeft een diepen kuil doen delven,

gen monden; Zoo breekt uw hand des

vijands boos geweld, Daar Gij zijn haat

'O
^

''—»i—--^^=^^p ^
Maar 't was, by d' uitkomst, voor zich-

=3>=ê^ =F:

zelven, Schoon hü, met zooveel loos be-

leid. Dien had tot^mün verderf bereid;

De moeite, die hü dorst verwekken,
-^ - ^-^C^ A 1=:; h- ^-jL

Zal zünen kop eerlang bedekken, En
H—A-

"

zijnen schedel al 't geweld, Waarmee

9. Ik zal het eeuwig Wezen prijzen.

Zün recht de schuldig' eer bewijzen,

En zingen 's Allerhoogsten lof, Met
3ft=

psalmen, tot in 't hemelhof.

DE VIII PSALM.

EER, onze Heer, grootmachtig

Opperwezen, Hoe wordt uw naam

op aard' alom geprezen. Gij, die den

glans van uwe majesteit Hebt boven

lucht en heem'len uitgebreid.

2. Uw mogendheid heeft sterkte willen

gronden Uit kind'ren, ja uit zuigelin-

3. Sla ik naar 't ruim der held're hemel-

bogen, Dat heeriyk werk van uwe

ving'ren, d'oogen; Zie ik bedaard den
-<v-

glans der zilv'ren maan. En 't starren-

heir, door Ü geschapen, aan;

4. Mijn God, wat_ is de mensch dan^op

deez' aarde! De broze mensch, hoe klimt

hij tot die waarde, Dat Gy aan hem in

zooveel gunst gedenkt. En 's menschen

zoon uw teerste liefde schenkt 1

PAUZE.

5. Gü deedt hem wel, een weinig tjjds.

tV-^ : 6 * é A- V- '

beneden Het eng'lenheir een rang en

plaats bekleeden; Maar hebt hem ook

uw rijkste gunst betoond, Én hem met

eer en heerlijkheid gekroond.

6. Gij geeft hem, wijd en zyd in alle lan-

den, De heerschappij der werken uwer
tV tf—

7

Il *> >>
• zif== f̂=^

handen. Ja zet èn aard èn zee voor

's menschen zoon, Door uw gezag, ter

voetbaak van z\jn troon.



PSALM Vm, IX. cF f
7. Waar schapen zijn, of ossen in de

weiden; Waar eenig vee op bergen

zij of heiden; Waar 't wild gediert' ook

zwerf' in woud en veld : Gij hebt het

al in zijne macht gesteld.

' m
8. Wat voog'len door den ruimen lucht-

kring zweven ; Wat visschen er in stroom

en beken leven; En wat de paan door-

wandelt van de zee: Zijn hoog bevel

-« <r^

^
deelt hij aan allen meë.^ ^m

9. Heer, onze Heer, grootmachtig Opper

Ë^^ ^ î
wezen, Hoe billijk wordt uw groote

^^f-^"^^ ^
naam geprezen; Hoe heerlijk rolt, uit

j

i.ty 0^ ^
t^=è:z

aller vromen mond. Die groote naam

ï ^ ~^ »-

door 'tgansche wereldrond!

DE IX PSALM. O

JBEJi4..=3U^JE ^m
k zal met al mijn hart den HeeIi,^^ m -<}=Sti 3CE=:

Blijmoedig, geven lof en eer; Mijn

tong zal mijn gemoed verzeilen. En

^^

^feN^
al uw wonderen vertellen.^^

2. Ik zal in U, mijn God, van vreugd

Opspringen, in den geest verheugd; Uw
<S !

,
> O

, <,
«> ^

naam zal door mijn psalmgezangen, O

Allerhoogste, lof ontvangen.

9

3. Omdat 'mijn vijand, hoe geducht. Te-

ruggekeerd is en gevlucht; Hij is.

schoon stout te veld getogen, Vergaan,

gevallen voor uw oogen.

4. Want, naar uw allerheiligst recht, Hebt

Gij mijn twistgeding beslecht; En, op

uw hoogen troon gezeten, Deedt Gij, o

Ëechter, 't vonnis weten.

5. Gij scholdt de heid'nen keer op keer.

En wierpt de goddeloozen neer; Hun
-^' ^

2 -*—=*=

naam, hun roem hebt Gij vertreden,

En uitgedelgd in eeuwigheden.

I PAUZE.

6. O vijand hebt gij door uw macht

't Verwoesten voor altoos volbracht?

Hebt gij de steden gansch bedorven? Is

7. Neen, dwaas, uw hoop zal ras vergaan,

Maar 's'Heeren troon zal eeuwig staan;
-ir-

Dien wilde Hij onwrikbaar stichten, Offi

naar het heilig recht te richten.

^^f:= 6 6 <> /
''N. i r-^

8. Hij zelf zal aan het wereldrond Het

^^ <^^ l^^ Té:

recht doen hoeren uit zyn mond; De

volken voor zijn vierschaar stellen, En
1».
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daar 't rechtmatig vonnis vellen.
<t d, is ,^ . TJi

9. De Heer zal zijn een hoog vertrek

Voor die getrapt wordt op den nek; Een

hoog vertrek in drukkend lijden; Een

toevlucht in benauwde tijden.

lÖ. Hy, die uw naam in waarheid kent,

Zal, Heee, op U in zijn ellend' Vertrou-

wen, wijl Gy nooit liet zuchten Hen,

die geloovig tot U vluchtten.

II PAUZE.

11. Zingt, zingt den Heer, die eeuwig
u

I
A ssr

leeft. Die Sion tot zijn woning heeft;

En laat voor aller volken ooren, Met

psalmgezang, zijn daden hooren.

12^ Hij zoekt en Hij gedenkt het bloed,
UI I

<> '
-

•• •

Gfiistort in wreev'len euvelmoed; Hij

töJjnt ièi armen nood te weten. En

ti.ide, Met Sions dochter mij verblijde.

15. De heid'nen zijn, door waan misleid.

Gestort in kuilen, mü bereid; Hun voet

verwart zich in de netten, Die z' in

13. Bewijs, o Heer, uw knecht gena;

Sla mü in myn ellende ga; Zie, hoe

mijn haters mü verdrukken, Gij, die

mij wilt den dood ontrukken.

14. Opdat ik, Heee, U, blij te moè, In Sions

poorten hulde doe, En in uw heil, te allen

't verborgen voor mij zetten.

III PAUZE.

16. Thans is de Heer bekend alom, Door

recht te doen bij 't heidendom; De god-

delooze raakt in banden, Verstrikt in

't werk van zijne handen.

17. De stoute zondaars zullen snel

Teruggekeeren naar de hel. Met al de

godvergeten benden Der heid'nen.

18. Nooddruftigen vergeet God niet, Noch

laat hen eind'loos in 't verdriet; 'tEllen-m ^r-f-^ o ^^ ^
dig volk mag op Hem wachten; Hij zal

1-4 'i ^ ^^=<F
hun hoop niet steeds verachtep.

19. Sta op, o Heer, en laat den merisch

Zich niet versterken naar zyn wensch;

Maar oordeel Gij, in 't wraakgerichte. De

heid'nen voor uw aangezichte.

20. O Heer, jaag hun vervaardheid aan,

En doe den heidenen verstaan, Dat zy,
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die Sions rampen wenschen, Geen Goden

zyn, maar broze menschen.

DE X PSALM. / n

aarom, o Heer, blü'ft Gy van
35e=

verre staan? Waarom verbergt Gij U;

daar wü gehaat, Beangst, verschrikt,

schier door den druk verbaan? Detrotsch-

T t t—p^ :Sï=

aard, die god'loos de deugd versmaadt.

-^ \-^ ±
-M^0— ^ » 6 *''

Vervolgt uw volk in zijnen jammer

^ ^ -^—»̂ ^
staat. Dat hen 't besluit tot ons ver-

% ^ O 6
> sv^ :^=sL

derf genomen, In 't warnet breng', en

^f-t-H--fe
schielijk om doe ko-men!

^jP^ i 4—

M

. Want op zijn wensch beroemt zich

'o » rt t ? ^^
't god'loos rot; Het zegent vast den gie-

>atsCE=
^

<? o ^
rigaard, en spreekt Tot laster van den

m ^ \ 1
?f

allerhoogsten God ; Terwijl 't verwaand

^m ^^^
^>—

»

^
den neus omhooge steekt. En in zyn

% ^—yr jj'—»- X^-vV

hart groen onderzoeking kweekt; Maar^ Ut ^ "<> <>

koestert deez' onzinnige gedachten:

„Daar is geen God; geen loon, noch

8. Zijn handelwijs baart altijd smart op

smart: Terwyl zijn oog naar straf noch

oordeel ziet; En, daar hy atout üw hoog

gerichte tart. Blaast hij met smaad op

al wie weerstand biedt, En zegt in zijn

gemoed : „Ik wankel niet. Terwijl ik,

„van geslachte tot geslachte. Op mijnen

„weg geen tegenspoeden wach-te.'

4. Zijn mond is vol van vloek, bedrog

en list; Zijn tong bedekt de moeit' en

'tzielsverdriet; Zyn boosheid is met val-

schen schijn vernist; In hinderlaag, daar
O S^

—
nienvinds oog hem ziet. Verbergt hij zich,

valt ijlings uit, vergiet Onschuldig bloed

;

hij weet van geen erbarmen,^ Maar sluit

zgn oog voor 't bitter leed der ar -men.

PAUZE.

5. Hü loert, en houdt zich in het donker

schuil. Gelijk een leeuw, die in zijn hol

zich zet; d'EUendigen verrast hij uit zijn

kuil; Hü heeft zijn klauw en tanden

scherp gewet, En trekt zijn prooi in

6. Hü vleit zich, dat de Godheid dit ver

geef, Het aangezicht verberg', niet gade-
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en leed. Bewijs, o Hebe. d' elleadJgen

gena; Betoon, dat U hun smart ter

harte ga; Sta op; verhef uw hand, om

hem te straffen. En raad en hulp den

armen te verschaf- fen.

7. Waarom ontrooft de lasteraar Gods

eer? Wat vleit hy zich. dat God het

niet aanschouw'? Gij ziet het toch.

waarheen hij zich ook keer'; Want
P i

A <s s> re

Gij merkt op de moeite, smart en

rouw. Opdat men 'tU in handen ge-
3>=

trouwe hulp der wee - zen

8- Fnuik Gij, o Heer, der goddeloozen

gespoord, Den wensch van uw zachtmoe-

dig volk voldoen; Gij zult hun hart

versterken naar uw woord. Verdrukten
-»v-

door uw Godd'lük recht behoên, En U

^—f 4 ^̂
^—^^-^^

—

^^-^^-^
ter hulp van arme weezen spoSn; Opdat

een mensch, uit nietig stof geboren. Niet
s\ A o—»-i^ ^^--^-Jdn

voortga door geweld de rust te sto - ren.

0^

DE XI PSALM. /

;

p God alleen betrouw ik in mijn

^4^:^:^=^
t ï r 5Ë

nooden; Hoe zegt gü trotsch tot rai;

in mijn verdriet: „Nu ylings heen! Nu

„naar 'tgebergt' gevloden, GeHjk vol

„angst een schuwe vogel vliedt!" Men

ïd

t \ ^ \ \ ^^^
ziet den boog door goddeloozen stellen;

C l,
^^ \==^ m ^
Men spant de ,pees, men schikt den

I l <> ^^r-f i ^
pijl, en schiet, Om onverwacht d'op-

booze ducht'; Zie neer in toorn op dit

ontaard geslacht. Opdat het nooit uw

zal toch als Koning eeuwig leven; Het

heidendom is uit zijn laud verdre-ven

2. Dus wordt gewis, in 't veilig samen-

ttir^?-^
t T rr

leven, De grondslag van 't vertrouwen

P^ t l l L =te

omgerukt. Wat heeft het volk, 't recht-

vaardig volk, misdreven? Maar d' Opper-

heer, voor wien al 't schepsel bukt. Ziet

van zijn troon oplettend naar beneden

:

9. O Heer, Gy wilt, door goedheid aan- 1 Hy, die nooit duldt, dat d' onschuld
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wordt verdrukt, Proeft elks gedrag, zelfs

3. D' alwijze God beproeft wel eens d' op-

rechten, En tuchtigt hen; maar elk, die

't kwaad bemint, Die met geweld zi.jn

naaste durft bevechten, Blijft steeds ge-

ÖE -^^r—f=^^=4t
haat, tot hem de wraak verslind'. God

,|. A f '^ A A Q. I —
t ;

;

—~~
heeft alreeds der boozen straf gezworen

:

^^ ^ q—

^

straks dalen vuur en strikken, wer-

m "Hr^—r= m̂
velwind En zwavel neer; die kelk is^m ^5^

hun beschoren.

ê ^^ TT—1 t-t^
4. Rechtvaardig is de Heer in al zijn

handel; Hij, die in 't recht zyn welbe-

hagen vindt, Slaat gunstig 'toog op

aller vromen wandel.

DE Xn PSALM. /
(^

B^ ehoud, o Heer, wil ons te hulpe

komen, Daar 't volk ontbreekt, dat liefd'

en vree betracht. De trouw bezwijkt,

en 't klein getal der vromen Nog kleiner

wordt in 'tmenschelijk geslacht.

2. 't Is al bedrog en valschheid, wat

z\j spreken; De vleiery, een bron van

PI » » ^m ^
bltt'ie smartj Qlüdt vao d@ tong aJs

PT=^^^S fe^. ->~~rp
vloeiend' oliebeken ; Zij spreken niet

g ^^ t I <>=^
dan met een dubbel hart.

kan onderscheien, En 'smenschen hart,

hoe listig ook, doorziet. Snij' spoedig

af de lippen, die ons vleien, De trotsche

EE '^=^ i ^^ 0~^.
tong, wier grootspraak elk verdriet.

4. Die zeggen: „WiJ, wü zullen zege-

„pralen Met onze tong, zij staat in

„ons geweld; Wat oppermacht zet on-

„zen lippen palen? Wie is de heer.

die ons de wetten stelt ?"

5. „Omdat miJn volk verwoest wordt en

„verdreven; Omdat het kermt, nood-

„druftig treurt, en zucht; Zal Ik," zegt

God, „Mü nu ter hulp begeven. En drij-

„ven, die hen aanblaast, op de vlucht."

6. Des Heeren woord is rein, en al

zijn spreken Is zuiver, als het aller-

fijnst metaal; Nooit is het schuim van

't zilver zoo geweken. Schoon in den

kroes gelouterd zevenmaal.

7. Gy zult uw volk, in bange tegen-

si)oe(ie.a4 Hoe 't ga, o Heer, bewareu
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door uw kracht; Uw arm zal hen in

eeuwigheid behoeden Voor dit ver-

draaid' en wrevelig geslacht.

8. De booze keurt zich vrü van alle ban-

den, En draaft rondom, terwijl hy 't land

beroert; Daar 't snoodste volk de teu-
3fc

gels krijgt in handen, En tot den top

van eer wordt opgevoerd.

DE XIII PSALM. /J.

oe lang, o Heer, myn toeverlaat.

Vergeet Gy inünen jammerstaat? Hoe

lang zult Gy, in myn ellenden. Van mij

uw vriend'lijk aanschijn wen • den, Daar

al myn moed en kracht vergaat?

2. Hoe lang zal ik, door tegenheên, In

't hart vergeefs ontwerpen smeên; En

vrucht'loos schreien gansche dagen?

4. Opdat de vijand, die mij haat, Niet
OA A -In

juich' in myn bedrukten staat. Mij

nooit van God verlaten noeme, ïfoch

in myn wank'len zich beroe - me, Dat

5. Maar, in dit smartelijk verdriet. Mis-

trouwt mijn hart uw goedheid niet;

Neen, 't zal zich in uw heil verblijden.

Ik zal den Heek mijn lofzang wij - den.

Die my genadig bystand biedt.

D
DE XIV PSALM. / (/

En my verachtelyk vertreên?

8. Aanschouw myn ramp, verhoor my,

Heeb^; Ai, zie op al mijn lyden neer;

Verlicht, mijn God, verlicht myn oogen.

En laat uw goedheid niet gedoo - gen. Dat

ea d§ giaap éea dooda Yert§^'>

e trotsche dwaas zegt in zijn boos

gemoed: „Daar is geen God." Zy dooven

' licht der rede. En maken zich, door

gruwelijke zeden, Afschuwelijk; daar is

geen mensch, die goed Op aarde doet.
7^ ' '

' '

2. De groote God, die 't recht verdedigt,

^3E
sloeg Van 's hemels troon zijn oogen

naar beneden Op Adams kroost, door

1,1 i <^
-^--^-^ =3>= m

zocht hun hart en zeden; Hy zag.

of zich geen mensch verstandig

droeg, En naar Hem vroeg.

3. Hij zocht alom, maar ach, Hy vond

er geea; Wir£t alle vleesch ig trouw 'loog J



afgeweken ; Het land is vol van stinkende

gebreken; Geen sterveling wilt 't pad der

deugd betreên; Ja zelfs niet één.

4. Heeft dan dit volk, dat groeit in euvel-

daan, Geen kennis? Neen; thans durven

die ontzinden Met gulzigheid mü'n volk

als brood verslinden; Zij roepen, op hun

godvergeten paan, Den Heer niet aan.

5. Daar valt de vrees hen aan, en breekt

hun kracht, En pijnigt hen met doode-

?SALM XIV, XV. /</. //.

DE XV PSALM,

15

w ^ m m
ie zal verkeeren, groote God, In

^

uwe tent? wien zult Gy kronen Met

zulk een onwaardeerbaar lot, Dat hij,

.by 't heuglijkst gunstgenot Uw heilig

lijke nepen; Zij worden door vervaard-

heid aangegrepen ; Want God is bij 't recht-

vaardige geslacht. Dat op Hem wacht.

6. Gy spot vergeefs, beschimpende den raad

Van 't arme volk, dat, midden in d'el-

' Ŝ^ '̂

lenden. Naar 's hemels troon gewoon is

'toog te wenden, En zich, in ziJn bedruk-

^
ten jammerstaat. Op God verlaat.

7. Och daalde 't heil uit Sion spoedig

neer Voor Israël! Als God zyn volk uit

lyden En banden redt, zal Jakob zich

verblijden, En Israöl al juichend geven

d' 691 4»a zijjaen U^w.,

2. Die in zyn wandel zich oprecht En

wars betoont van valsche streken; Zyn

aandacht aan uw wetten hecht; Zich

op de deugd met ijver legt. En waar-

heid met zijn hart blijft spreken.

3. Die met zyn tong niet achterklapt; Geen

kwaad doet aan zijn metgezellen; Niet

in het spoor van laster stapt; Maar, zoo

men iemands eer vertrapt. Dien smaad

4. Wiens oog verworpenen veracht. Maar

hen eerbiedigt, die God vreezen; Die

zich voor roek'loos zweren wacht, Doch

't geen hy zweert getrouw betracht, Al

zou 't hem ook tot schade wezen.

5. Die nooit zijn geld op woeker geeft;

Die, d' onschuld en het recht genegen.

Het oog op geea gescheakeg heeft. Wie
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dus oprecht en deugdzaam leeft, Zal

nimmer wank'len op zijn wegen.

DE XVI PSALM. /J
ewaar m.ij toch, o alvermo~end

God; 'k Betrouw op U; schenk hulp,
:3> ^-^ i^—^ \N —

verhoor mijn smeeken. O mu'ne ziel,

gij hebt vrijmoedig tot Uw God en Heeh,

uw Bondgod, durven spreken: Gy z^j't

de Heer; ik zal U nooit verzaken, of-

schoon tot U mijn goedheid niet kan raken.

2. Maar 't heilig volk, dat op deez' aarde

/r. iL
/f

PAUZE.

4. Ik zal den Heer, die mij getrouwen

raad Gegeven heeft, met psalmgezangen

prijzen. Daar 'tGod'lijk licht mü toe-

straalt vroeg en laat, Mijn nieren zelfs

bij nacht mij onderwijzen. Ik stel dien

Heeb gedurig mü voor oogen; Zijn

rechterhand zal nooit miJn val gedoogen.

5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart

verblijd; Mijn tong, mijn eer, zingt God-

^EE^^5E^^7'~r^ \f.

—
-c Tv ^^ Ö

vangt al 't voordeel. De snoode schaar,

die rijke giften geeft Aan and're goón,

verzwaart de smart in 't oordeel, 'k Zal op

't altaar hun ofcerbloed niet plengen, Noch

ooit hun naam op miJne lippen brengen.

3. Getrouwe -Heer, Gij wilt miJn goed.

mijn God, Mijn erfenis en 't deel mijns

bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag

het heuglijk lot. Dat Gij, zoo mild, voor

mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats

mat gij met ruime snoeren; O heerlijk

gewijde tonen; Ook zal mijn vleesch.

3Ë 3X_J>_^
thans afgesloofd, ten spijt Des vijands.

in den grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn

ziel niet in de hel vergeten; Uw Heil'ge

zal van geen verderving weten.

6. GiJ maakt eerlang mij 't levenspad be-

kend, Waarvan, in druk, 't vooruitzicht

mij verheugde; Uw aangezicht, in gunst

El. i I t -t-1—

^

I' » é jr- ^
tot mi) gewena, scnenict my in t kort

verzadiging van vreugde; De lieflijkheen

van 't zalig hemelleven Zal eeuwiglijk

uw rechterhand mij geven.

erfj gii kuut myn ziel yeryoerea.
|^,.B

DE XVII PSALM. ':^

ehaag, ü Heeb, oaar mijn ge-
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bed, Geschrei en goede zaak te hooien;

'k Vermoei met geen bedrog uw ooren

;

Dat heeft myn lippen niet besmet. Ver-

gun my dan mijn klacht t' ontvouwen;

Laat, voor uw heilig aangezicht, Mijn

recht gesteld zijn in het licht; Uw

oog de billijkheid aanschouwen.

I \—

:

V 1
• V «

2. Gij toetstet my bij dag en nacht;

Gij vondt mij trouw, in vreugd of

smarte; De mond sprak steeds de taal

van 't harte; Door beide is hun plicht be-

tracht. Wat ook de zondaar aan moog'

vangen. Ik heb voor zijn afschuw'lijk

pad Een haat, een afkeer opgevat; Ik

jr-rT± ^ES
gruw van zijn verkeerde gangen.

3. Ik zet mijn treden in uw spoor, Opdat^ ^^ ^
mijn voet niet uit zou glijden; Wil mij^ =«=^^ \,

' i ! ^^
voor struikelen bevrijden, En ga mij met

R=»^=^ i <>
t .\

-'

uw heillicht voor. Ik roep Uaan, 'k blijf^^ xV o . =^ L-l ^^ ^^ ^
op U wachten, Omdat G', o God, mij

altoos redt. Ai, luister dan naar mijn

gebed, En neig uw oorea tot mijn klachten

PAUZE.

4. Maak uw© weidaan wonderbaar, Gij,

die uw kind'ren wilt behoeden Voor
36-

'svijands macht en vrees'lijk woeden,

En hen beschermt in 't grootst gevaarJ

Wil mij uw bijstand niet onttrekken;

Uw zorg bewaak' mij van omhoog; Be-

waar m'als d' appel van het oog; Wil

mij met uwe vleug'len dekken.

5. Zoo zoeken mij vergeefs, o God, De

boozen, die mij fier omringen, Mijn haters.

die mij stout bespringen, en juichen om

mijn naad'rend lot. Zy zijn met vet als

overtogen ; Hun mond is vol van hoo-

vaardij. Hun list en macht omsing'len

mij; zy duiken, loerend met hun oogen,

6. Geen leeuw is heeter op de jacht;

Geen jonge leeuw kan, in zyn kuilen.

Met meerder list het oog ontschuilen.

Dan hij, die mij ter prooi verwacht.

Beschaam het aangezicht dier boozen;

Uw grimmigheid veil' hen terneer; Be-

vrijd mü met uw zwaard, o Heer, van

't snood geweld der goddeloozen.

7. Red my van hen, die 't ruim genot Der

wereld voor hun heilgoed achten; Geen
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deel, dan in dit leven, wachten, En ma

[Hij . ,,J>̂ X-^ .

-^-^ "^^^2
ken van den buik hun God ; Van hen, die

weelde, schatten, staten, Hoe rijk, hoe uit-S 3^-^-4 \ M
gebreid, hoe groot. Verliezen moeten met

den dood. En hunnen kind'ren overlaten.

8. Maar (biy vooruitzicht, dat mij streelt!)

Ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen.

U in gerechtigheid aanschouwen. Ver-

zadigd met uw Godd'lijk beeld.

.ld

N

DE XVIII PSALM

u zal mijn ziel, nu zullen al mijn

zinnen, O God, mi,in sterkt', U hartelijk

beminnen. Mijn steenrots, burcht en

helper is de Heer, Mijn God, m^n

rots, myn zaligheid, mijn eer.

1. 'k Betrouw op God ; Hij is mijn schild

in 't streden. De hoorn mjjns heils,

mijn hoog vertrek in lijden, 'k Aanriep

§̂
den Heeb, wiens lof myn harp ver-

meldt, En werd verlost van 'svijands

boos geweld. De dood bracht mij, ge- ,

,
° A-v é >V-. A 1—^hS O «i

boeid, in nare streken, BU Belials ver-

"sehrikkelijke beken; Een helsche band

den dood mi,]' strik op strik gelegd.

2. 'k Riep tot den Heer, in 't midden

dier ellenden, Tot münen God, opdat

tt

—

t—

r

o ».'

Hij hulp zou zenden. Mijn klaagstem^ -^ \ \ ^
drong tot in zijn troonzaal door; Aan

mün geroep gaf Hij in gunst gehoor.

i
Toen beefde d' aard', al golvend als de
Op- » =^_A ^-^ ^ \ \

^

baren; Het hoog gebergt' werd op zijn

grondpilaren Beroerd, geschokt, ge-

rukt uit zün gewricht. Door 't vrees'lijk

vuur van Gods ontvlamd gezicht.

3. Een dikke rook ging op, waar Hij zich
A-

keerde. Uit zijnen neus; het vuur zijns

monds verteerde, Stak kolen aan, en

zwerk, en daalde neer; de grond. Waar-

op Hij trad, was, in het^oog der vol-

ken, Gansch zwart door dicht opeenge-

. mê &IÖ WV\ b§PP geüeelit, En iQör luistef. Si^d öü zicJi aQ.üuil, ygtbyrs

pakte wolken. Zijn wagen was een Che-

rub; ja gezwind Voer Hy en vloog op

vleug'len van den wind.

I PAUZE.

4. In zijne tent, rondom Hem zoo vol
^
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zich in het duister Door wolk op wolk,

met kracht te saa,m geprest, En opo'e-

hoopt in 't bruine luchtgewest Zyn

gloed ontbond der wolken vaste ban-

den; Toen daalde vuur en hagel op de

landen; De donder klonk door gansch

-̂4 .1 . ^-——

^

^ ^
den hemel heen; God gaf zijn stem,

en 't vuur viel naar beneên.e 1—

t

t ^
5. Hü deed vol kracht hen voor zijn^
pijlen zwichten; Verschrikte hen door

bliksemschicht op schichten. De diepste

kolk droogd' op een oogenblik, En 't hart
ZJ^E ^r—

^

; -f- - * ^

der aard' ontblootte zich van schrik. Wan-

neer Gy schoMt; uw adem, fel ontstoken,

Deed dus, o Heer, èn land èn water rooken.
[O ^ A ^ O l 'i' l i

Hij zond mij hulp ; Hy nam my, op mijn
1 ^ A è "> ^ <* ^

'
' j» ^i—;;;=^

gekregen. De Heer vergold mijn on-

ŝchuld naar het recht, En schonk my
-<F » <r-<r-

Tl' ? r^
't loon, den reinen toegezegd.

7. Want 's Heeren weg heb ik getrouw

bewandeld, En niet godd'loos met my-

[[
I-t t ^ .N-_.^J^ t ^ /

beê. En trok mij uit een groote jammerzee.

nen God gehandeld. Ik hield gestaag

zyn rechten in het oog, Terwyl zyn

wet mijn ziel tot deugd bewoog. Ik

werd oprecht en vroom bij Hem bevon-

1^
O- O 6 .V »

t t t

den; Ik wachtte mij zorgvuldig van^
mijn zonden; Dies liet mij God ook

[^4—i' l ^ 3é^m
i

naar mijn recht geschiên, En heeft in

^^

gunst mijn onschuld aangezien.

Il PAUZE.

8. Hun zijt Gij goed, die goedertieren

j

I . » ^ 6 Y^ ^"^^
t t

•^

hand'len; Oprecht bii hen, die in op-

6. Ik werd verlost van 'svijands leger-^^ ^ M̂?
scharen, En 's haters hand, wyl zy te

machtig waren. Men viel mij aan ten

dage van mijn smart; Maar toen was

God het steunsel van myn hart. Hy trok

mij uit, en bracht m'in ruimer wegen;^ m i

1^^ 2y had lust aag gij, üiju kaecbt,

rechtheid wand'len ; Gij houdt U rein^ ^^^^ ^
bij hen, die rein zijn; maar Verkeerden

toont Gij U een worstelaar. Want Gij

verlost het volk, door druk gebogen;

Maar werpt terneer, die groot zijn in

hun oogen. Door U, o Heer, geeft mijne

lamp haar licht; Mijn God verdrijft

deo gacht uit mijn geziclit,
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9. Ik kan met U door sterke benden dnn•
3v-

gen, Met mijnen God zelfs over muren

springen. Des Heeren weg is gansch

volmaakt en recht; Doorlouterd, rein en
-^—^—-^

trouw al wat Hij zegt. Hij is een schild

en schutsheer voor den vrome, Voor

die tot Hem de toevlucht heeft genomen.

Wie is een God, als Hij, in tegenheên?

1r-^-^-t-
Wie is een rots, dan onze God alleen ?

10. 't Is God, die mij met sterkte wil

\A ' i ^m ^-^v-V
3

omgorden; Hij doet mijn weg volko-

men effen worden; Maakt, dat mijn

voet als die der hinden snelt, Terwiil

Hij mij op mijne hoogten stelt. Hij
*

leert mvjn hand heldhaftig oorelogen;

Mijn strydbaar' arm verbreekt zelfs sta-

len bogen. Mu gaaft G'uw schild; uw

hand heeft mij gesterkt; Uw goedheid

al^ wie ^mij tegenstonden, Zoodat zü zich

niet meer herstellen konden; Dus zag ik

door uw bijstand hen verplet. En mu'nen

voet hun op den nek gezet.

III PAUZE.

12. Gij hebt mij, Heeh, met kracht om-

trrt—1 '^^—^-f^
gord tot strijden; Mijn vijand moest.

vernederd, straffen lijden; Hvj vlood vol

2
schrik, wül hu geen kracht behield; Mijn

hater werd door mijne hand vernield.

^r-r-f-^
Zij riepen wel, maar zonder hulp te^
krijgen; Zelfs tot den Heer, maar Hij

vond goed te zwijgen. Toen heb ik hen

heeft miJn grootheid uitgewerkt.
O » ^ A »

11. Mijn voet hebt Gij doen in de ruimte
» » .

— ^ A <f <> ^- S> \> /

treden; Mijn gang werd vast, ik ben niet

:ff^O O- O f f >F=tF—i_Z
uitgegleden. De vijand week; ik volgd',

en trof hem aan. En keerde niet, tot ik
-* * lA-

^em bad Y.^(^^.^Pi ^^^ sp^3 4??^^^^

^,s l
^
t^^—H a^ ^^^

als stof vergruisd, verjaagd, En als bet

slijk der straten weggevaagd.

13. Gij hebt mij uit den twist des volks

verheven, En tot een hoofd der heide-

nen gegeven; Ik stelde 't volk, mij onbe-

kend, de wet; Zoo ras ik sprak, werd

op mijn wil gelet; De vreemde zelfs

mijn troon geveinsd'lijk neergebogen; Zij

vielen neer; zij sidderden van schrik In

buvcht ea slot, op ieder oogeabli^
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14. Zoo leeft de Heer; mijn Rotssteen zij

geprezen; De God mijns heils moet

steeds verheerlijkt wezen; Die God, die

op volk mij onderwerpt en straft; Die

mij verlost uit mijns vervolgers han-

den; Die mij verhoogt, m^n vijand slaat

fr^ <^-^
3
in banden; Ja Gij verhoogt mij bo-

ven al 'tgeweld, Daar G'op den troon

van roem en eer mü stelt.

15. Daarom, o Heer, zal ik U eer bewij-

zen; By 't heidendom uw naam eerbiedig

p̂rijzen Met psalmgezang, daar 't hart

door wordt geraakt. Hü heeft het heil

T^ f
«'^ '>

zijns konings groot gemaakt; Hij wil

zün gunst aan zi.jn gezalfde schenken; Aan
-^—

^

^^ O <.

David en zijn nakroost eeuwig denken.

DE XIX PSALM.

et ruime hemelrond Vertelt, met

bUJden mond, Gods eer en heerlijkheid;

zyn werk. En prijzen zijn beleid. Dus

kan ons dag bij dag. Tot roem van Gods

gezag, Zvjn wonderen verhalen; Dus weet

ôns nacht bij nacht Zijn onbegrensde

macht En wijsheid af te malen.

2. Hoe Goddelijk en schoon Luidt deze

hemeltoon! Daar is geen spraak, of oord.

Daar is geen volk bekend. Dat, zelfs tot

's werelds end, Der heem'len stem niet

hoort. Hun evenredigheid Heeft zich zoo

wijd verspreid. Hun rede klinkt zoo

krachtig, Dat z'al, wat d'aard' be-

woont. Het merk eens Scheppers toont.

Zoo gunstrijk als almachtig.

3. God heeft voor 'tgroote licht, De zon,

een tent gesticht. Vanwaar z', in 't blin-

kend kleed. En met een blij gelaat. Ge-

lijk een bruigom, gaat, Die uit zijnslaap-

zaal treedt. Z'is vroolijk, als een held,

Die in 't bestemde veld Zijn vuur en

vaart doet blijken ; Zy" heeft haar zwaai

en spoor Den ganschen hemel door

Niets kan haar gloed ontwijken.

PAUZE.

4. Des Heebbn wet nochtans Verspreidt

volmaakter glans. Dewijl zij 't hart be-

keert, 't Is Gods getuigenis, Dat eeuwig
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zeker is, En slechten wijsheid leert. Wat^^ ^ o
f-

3ï=:?f

^^ ^ ^^
Gods bevel ons zegt. Vertoont ons 'thei-

1 * _t- . 4/
-<r^ t—i .U-i^^^

ligst recht. En kan geen kwaad gedoogen.

^ ^ ^
ZiJn wil, die 't hart verheugt, Eischt zui-

TT '^:^~^'—^
\ f i^ =F=^

verheid en deugd, Verlicht deduister'oogen.

5. Des HEEREtr vrees is rein; Zü opent

E^^ ^ » O • v
^'

een fontein Van heil, dat nooit vergaat.^ ^ ^
Zijn dierb're leer verspreidt Een straal

w Et^ ^ ^
van billijkheid, Daar z'all' onwaarheid

\ \ "^-^ ^
haat. Z'is 'tmenschdom meerder V7aard,^ m ^
Dan 't fijnste goud op aard'; Niets kan

^h=k=^ ^ ;rz^

^
haar glans verdooven; Zij streeft in

heilzaam zoet. Tot streeling van 't ge-

moed, Den honig ver te boven.

6. Dus krijg ik van mijn plicht, O God,

een klaar bericht. Wat is 't vooruitzicht

schoon! Hü, die op U vertrouwt. Uw

wetten onderhoudt. Vindt daarin grooten

loon.) Maar, Heer, wie is de man. Die

op 't nauwkeurigst kan Zijn dwalingen

doorgronden? Ü Bron van 't hoogste

goed, Wasch, reinig mijn gemoed Van

hij zijn hart niet hecht' Aan dwaze

hoovaardij. Heerscht die in miJ niet meer.

Dan leef ik tot uw eer. Van groote zonden

ten diepste grond. Toch welbehaag'lijk we-

zen, O Heer, die mü verblijdt, Myn Rots en

Losser zijt, Dan heb ik niets te vreezen.

DE XX PSALM. ^ O

D
^(j; <v -^^ ^ j ^ ^\ /

at op uw klacht de hemel scheu-

^±M-=^=i-—^^ ^
re! Dat zich de Heer ontdekk'I De God

grrH^Ji^a^xnzzt:^
van vader Jakob beure U in een hoog

44 <> <>. ^--T^ff^r^^
vertrek. Hi,j doe in gunstrijk welbehagen.

4r-M^—^^=^^- o ^Ut-J-^M^
Uit Sions tempelzalen. Om u te helpen en

mijn verborgen zonden.

EË̂ H—Hes^
te schragen, Zu'n zegen nederdalen.

^(H—f=^^^—ft—r~~^ t—

^

2. Hij wiir uw oflerspijz' gedenken: De

KJit:l-4=^ i-r^ ^
hemelvlam verteer'. Wat g' op het brand-

P4=^—-^—

^

1 ^ ^ .UI i
altaar zult schenken. Tot 's Allerhoog-

sten eer. Htj geev' u naar uw wensch

t' ontvangen Geluk in al uw daden.

Zijn gunst bestier', naar uw verlangen,

^ i t ^ ;:^^
Al wat gij moogt beraden.

3. Dan zal 't gejuich ten hemel dringen;

n. .1 .11 i—JJ h^''? t-
5

Dan zullen wy Gods eer. Bij opgestoken

^ ^ ^ ^^Ll_ \ i-X^
7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, Dat j vaandels, zingen. Uw wensch vervuil'



de Heer. 'k Weet nu, dat Gods gezalf-

den koning Geen heilgoed zal ontbreken;

i l ' O ,1 ï \ \ t^ ^^^=^-

Want God zal, uit zijn hemelwoning,

fe 4-t-i-4- =g=<F
Hem sterken op zijn smeeken.

4. Op wagens, paarden, en op helden, Zij

U ï \ j
4 j i^t yg

onze vijand stout; Wij zullen d'eer en

^ \ I ^4-J ;—

^

grootheid melden Van God, die ons be-

houdt. Zij zijn gekromd, terneer gestoo-

ten, Van moed beroofd en krachten;

Maar wij, wij hebben 't heil genoten,

Waarop ons God deed wachten.

5. Behoud, o Heer, wil bystand zen-

den. Verlos , bewaar, verschoon. Die Ko-

ning hoor', als w'in ellenden Aanbid-

den voor ztjn troon.

DE XXI PSAM. X /

OXM'^ \ \ ^ <^ \ V
Heek, de Koning is verheugd

^

Om uw geducht vermogen; Uw heil

zweeft hem voor d' oogen ; En met wat

KI." o \\
"" of t ^ ^W

biyde zielevreugd Zal hij, door al uw

È^ =5=^ ^ g» O
daan Verrukt, ten reie gaan

!

K I,^:o \ i_^ ^ =g=^
2. Wat hy U smeekt' uit 's harten grond.

\^. \ si ^ i ^> 0. ^ \^^^
Ên al zün rein verlangen, Hebt Gij hem

R^ i Kv o
"^ t t

=^=?

doen ontvangen; Ook hebt Gy d' uit-

spraak van zijn mond. Al wat hy heeft

begeerd. Geweigerd, noch geweerd.

3. Gij, die hem gunstig hebt gered, Zijt

^
hem met volle stroomen Van zegen voor-

31^=^ ^ ^
gekomen; Ook hebt Gy hem op 'thoofd

gezet, Hem, die op U betrouwt, Een

4. Hij heeft, o God, van U begeerd

—

^

1 :

Het onvergank'lijk leven; Gij hebt het

vermeerd; Zoo leeft de Vorst altoos;

5. Hoe groot en schitt'rend is zijn eer,

Door 't heil, aan hem bewezen 1 Hoe

is zyn roem gerezen! O alvermogend

Hem met uw gunst verzeilen, En tot

een zegen stellen; Ja, Gij geleidt hem

op het spoor Der vreugde, by het licht

Van 'tGodd'lyk aangezicht.

7. De Koning rust op uwe trouw, O eeu-

wig Opperwezen; Uw goedheid, nooit



PSALM XXI, XXII. ^1 %i

volprezen, Duldt niet, dat hij ooitwank'-

^ t T "> <- ^^
len zou; Neen, d' Allerhoogste zal

E^ -<^-^
Hem hoeden voor den val.

FAÜZE.

8. Uw sterke hand zal onverwacht Al

uwe haters vinden; Uw wraak zal hen

verslinden; Uw rechterhand zal eens.

met kracht, Vernielen en verslaan

|r-4 ^ ^
Hen, die uw ri,ik weerstaan.

9. Dan doet uw toornig aangezicht Hen,

als een oven, rooken, Door 't heetste

vuur ontstoken; Dan wordt, in 's Heeren

strafgericht, De gloed, die hen verteert,

Met vlam op vlam vermeerd.

10. De vruchten van hun huw'lijksbed

Zult Gij van d'aard verderven, En doen

door rampen sterven; Totdat men, waar

men zoek' of lett', Geen nakroost meer

bespeurt, Dat hunnen dood betreurt.

11. Want tegen U heeft dit geslacht Een

godd'loos kwaad besloten; En, met zü'n

bondgenooten. Een schandelijke daad

bedacht; Doch al dat listig woên

12. Want uw alziend en toornig oog Zal

hen ten doelwit zetten; Gij zult uw

pylen wetten, En doen ze, van uw

stalen boog, Tot hun verderf gericht,

13. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht;

»^^ ^
Zoo zal ons vroolyk zingen Door lucht

en wolken dringen; Zoo wordt uw heer-

^^^^iS
schappij en macht Door ons, nog eeuwen

5^ E^^ <* *><>
lang, Geloofd met psalmgezang,

DE XXn PSALM. ",{
'l

M^ 4 i t t
»-^

yn God, mijn God, waarom verlaat

GiJ mü, En redt mij niet, terwyl ik zwoeg

en strü'. En brullend klaag in d' angsten

*> <> i>
?~

I
i ^ m

Zal leed noch hinder doen.

die ik Uj', Dus fel geslagen? 't Zij ik,

mijn God, bü dag moog' bitter klagen,

Gü antwoordt niet; 't Zü ik des nachts

moog' kermen, Ik heb geen rust, ook vind

ik geen ontfermen In miJn verdriet

2. 'k Erken nochtans, Gi,j. Gij zyt heihg.

ttr

Heek, En hebt uw huis, den zetel uwer

-^T-rr—t=t^^^
eer, By Isrel, daar uw lof klinkt keer

ï ^ ^>--fr^ m
op keer, In gunst doen bouwen. Op U

stond vast der vaderen betrouwen; G^j
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zaagt hen aan; Gij hebt, wanneer z' in

nooden Tot U om hulp, vertrouwend,

zijn gevloden, Hen bijgestaan.
3jS=

8. U smeekten zü, van menschenhulp

ontbloot, En zijn gered; zy hebben in

hun nood Op U vertrouwd, van schaam-S -j>—<i- t—>^^^

scher harte. Zij wierp mü reeds op U,

P=Af^^ -O <tj ^ ^
In barenssmarte Gansch onbevreesd;

^ ,> ,1

—
.^:=:^^=^ ^

'k Mocht nauw'lijks 't licht aanschouwen,

Of Gü, Gij zljt, o grond van mlJn ver-

^N O
-
.

—O o ^E3E

te nimmer rood, Na hun gebeden. Maar^ l
'f

f t^^^
ik, ik ben een worm, van elk vertreden;

F=g= ^^ ^^m
Een worm, geen man; Eenspot en smaad

M^ ^ » ^ B^^4=^=^
van raenschen, Wien 't booze volk, naar

zyn baldadig wenschen, Beschimpen kan.

I PAUZE.

4. Al wie mtj ziet bespot mij, boos te

moê; Men schudt het hoofd, men steekt

^ i a <> g t ^ ^ ï ^'

de lip mü toe. Daar ik 't gebed tot God

vertrouwend doe, Moet ik nog hooren:

H o
? ?

'> . l t ^ T
^=^

„Dat God, op wien hij steunt, hem gunstig'

„ooren Verleen', hem redd'; Dat Die nu

„hulp doe komen, En hem, in wien Hü heeft

trouwen, Mijn God geweest.

6. Wees dan mijn hulp; houd U niet

ver van my; Mij prangt de nood, be-^m ^ ^ *> ^^ ^

nauwdheid is nabiJ; 'k Heb buiten U,

daar ik zoo bitter ly'. Geen hulp te

wachten. Een stierenheir uit Bazan,

^ ? 1^
^-.y—.^-t—r^^^

sterk van krachten, En fel verwoed.

^ f^fr=^- .•. ^-^
Omringt m' aan alle zijden; Myn God,

K .1 ^ l t ^ t -T-^~^
hoe zwaar, hoe smart'lijk valt dit Ivj-

'^i^=^

„zyn lust genomen, In ruimte zett'."

B. Gü immers. Heer, Gy zyt het, door

wiens macht Ik uit den buik weleer

ben voortgebracht; Aan 's moeders borst

vertrouwd' ik op uw kracht Van gan-

den Voor myn gemoed!

7. Zy rukken aan, met opgesperden mond,

Gelyk een leeuw, al brullend in het rond.

Ik vloei daarheen als waat'ren op den

grond, Die zich verspreiden; Myn been-

d'ren zijn in mij vaneen gescheiden. O

dood'lyk uur! "Wat hitte doet my bran-

den! Mijn hart is week, en smelt in

d' ingewanden, Als was voor 't vuur.

II PAUZE.

8. Myn kracht ia, al^ een scherf, van sap
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beroofd; Mijn tong kleeft in mijn mond,

door dorst gekloofd; Gij zult eerlang mij,

door den dood, het hoofd In 't stof doen

bukken. Want van rondom zie 'k honden

samenrukken; Een muitgespan Heeft m;j

ter prooi verkoren, Myn handen en mü'n

voeten doen doorboren, Zoo fel het kan.

9. MUn beend'ren kan ik tellen, één voor

één. Hun boos gezicht beschouwt dit

wel te vreên ; Z' ontzien zich niet, om

met myn tegenheên Hun geest te stree-

len. En onder zich mün kleed'ren te ver-

deelen; Verhard in 't kwaad, Kan hun

geen spol verdrieten; Zij werpen 't lot,

wat ieder zal genieten Van mün gewaad.

10. Maar Gij, o Heer, tot wien mün ziel

zich keert. Sta niet van ver; mijn God,

die 't al regeert. Ai, haast U toch ter

11. Verlos my van den leeuw, die woedt

en tiert; Verhoor my. Heer, en red my

van 't gediert'. Dat, sterk van hoorn,

rondom my henen zwiert; My staat naar

't leven. Dan wordt uw naam door my

met roem verheven; 'k Zal uwen lof Mijn

broederen vertellen; 'k Heb, in uw huis.

bij al myn metgezellen, Dan pryzens stof.

III PAUZE,

vfl2. Gij, die God vreest, gy allen prystden

Heer; Dat Jakobs zaad zijn groeten naam

vereer'; Ontzie Hem toch, o Israël, en

leer Vertrouwend wachten. Wie my ver-

hulp; ik word verteerd Door al d' ellen-

den. Red mijne ziel van 't zwaard dier

booze benden. Die schrikk'lijk woên;

Ai, red haar uit hun handen. Daar

z' eenzaam ducht 't geweld des honds,

wiena tanden Haar sidd'ren doen.

acht', God wou my niet verachten. Noch

oor noch oog Van myn verdrukking^ i-t^^^
wenden ; Maar heeft verhoord, wanneer

-^ g-

ik uit d' ellenden Riep naar omhoog.

43. Ik loof eerlang U in een groote schaar.

^
En, wat ik U beloofd' in 't heetst ge-

vaar. Betaal ik, op het heilig dankaltaar.

Bij die U vreezen, 't Zachtmoedig volk

zal ryk verzadigd wezen, Ten disch ge-

leid. Wie God zoekt, zal Hem prijzen.

Zoo leev' uw hart, door 's hemels gunst-
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14. Eerlang gedenkt hieraan het wereld

rond; Haast wendt het zich tot God met

hart en mond; En, waar men ooit de

wildste volken vond, Zal God ontvangen

Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen.

Want Hij regeert. En zal zijn almacht

der wezen; 'k Heb geen gebrek,^'k heb
1 1 J> —V V-

geen gevaar te vreezen. Hy zal m_ij zacht,

in liefelijke weiden, Aan d' oevers van

=F=^ 1—r^^=t=^
toonen; Hü heerscht,' zoo ver de blind-

K t t t '> ^=E:^ ^^>=^
ste heid'nen wonen, Tot Hem bekeerd.

W=^ t- l t ^-'^^y-^

15. Wie vet is eet, en knielt voor Isrels

^ i
>—g- ^^̂^

Heer; Wie 't stof bewoont, bukt mede

h—

^

"^~r~"^

—

1=^
voor Hem neer; En wie zijn ziel bij

't leven nu niet meer Heeft kunnen

houden. Het vrome zaad van die op

God betrouwden Zal, door zyn kracht.

Hem dienen, voor Hem leven; Het

zal den Heek eens worden aangeschre-

ven, In 't nageslacht.

16. Zy komen aan, door Godd'lyk licht

geleid, Om 't nakroost, dat den Heek

wordt toebereid. Te melden 't heil van

zyn gerechtigheid En groote daden.

DE XXni PSALM,• 4 J

Q Qod des heils wil mü teu ter-

ziel; richt, om zijn naam, miJn treden In

't effen spoor van zijn gerechtigheden.

2. Ik vrees niet, neen, schoon ik door

duist're dalen, In doodsgevaar, bekom-
-^* V ¥ rT-*e

merd om moest dwalen; Gy biyft mij by

in alle tegenspoeden; Uw stok en staf

zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn

ziel, en richt, in mededoogen. De tafel

aan, voor mijner haat'ren oogen.

3. Gij zalft myn hoofd; Gij doet myn

blijdschap groeien. En va^^iw heil myn

beker overvloeien. Het zalig goed, my

door uw gunst gegeven. Verlaat my niet,

maar volgt mij al myn leven; Zoodat jk

in het heilig huis des Heeren, Een lan-

ge reeks van dagen, blyf verkeeren.

A^

DE XXIV PSALM. ^ V

1 d'aard' en alles wat zij geeft,

Met al wat zich beweegt en leeft, Zyn

\ wöttig eigendom des Hesb£N. Hy



^8 ï»salm XXlV, xx^^. /^^/

heeft z', in haren ochtendstond, Op onge-

meten zeen gegrond, Doorsneden met

2 Wie klimt den berg des Heeren op?

Wie zal dien Godgewijden top, Voor

I

b a —;<«
ji 1 ~

1 t . ,

~

't oog van Sions God, betreden? De

man, die, rein van hart en hand, Zich

niet aan üdelheid verpandt. En geen

bedrog pleegt in zijn eeden.

3. Die zal, door 's Heeren gunst geleid.

En zegen en gerechtigheid Van God, den

God zijns heils, ontvangen. Dit 's Jakob,

dit is 't vroom geslacht, Dat naar God

vraagt, zijn wet betracht, En zoekt zyn

Wie is die Vorst, zoo groot in kracht?

't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht;

Hem eeren wij met lofgezangen.

DE XXV PSALM. /ƒ (

aanschijn met verlangen.

4. Verhoogt, o poorten, nu den boog;

Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; Ö^

dat de Koning in moog' rijden. Wie is

die Vorst, zoo groot in eer? 't Is God,

d' almachtig' Opperheer; 't Is God, ge-

ef mijn ziel, o God der goden,

Tot U op; Qy zijt mijn God. 'k Heb op

U vertrouwd in uooden; Weer van mij

toch schaamt' en spot; Dat mijn vijand

nooit van vreugd Om mij opspring'. Die

U wachten, Dekt nooit schaamt' ; maar die

de deugd. Zonder oorzaak, stout verachten.

2. Heer, ai, maak mij uwe wegen. Door
3fc

uw woord en Geest bekend; Leer my, hoe
^~1 ^i 3

tF^^
die zijn gelegen. En waarheen G'uw
'^=^ O- <^

weldig in het strijden.

6. Verhoogt, o poorten, nu den boog;

Ryjst, eeuw'ge^ deuren, rjjst omhoog;
r-b-^

treden wendt. Leid mij in uw waarheid,

^^ ^^ » g
zi^

leer IJv'rig mij uw wet betrachten;

-^-4 t t-f ^
Want Gü zyt mijn heil, o Heer, 'k Blyf

U al den dag verwachten.

3. Denk aan 't vaderlijk meèdoogen. Heer,

waarop ik biddend pleit; Milde handen,
3fc

vriend'lyk' oogen. Zijn bij U van eeuwig-

heid. Sla de zonden nimmer ga. Die mijn

jonkheid heeft bedreven; Denk aan mij

Opdat g'uw Koaing moogt ontYangeUj l toch in gena, Om uw goedheid eer te geven,
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God is recht, dus zal Hü door Onder-
-<v-

wijzing hen, die dwalen, Brengen in het

I rechte spoor. Hy zal leiden^ 't zacht ge

Wie hem need'rig valt te voet, Zal van

Hem zijn wogen leeren.

PAÜZE.

5. Lout're goedheid, liefdekoorden. Waar-

, heid zün des Heeren paên Hun, die

geheim wordt aan zyn vrinden, Naar

zijn vreêverbond, getoond. D'oogen houdt

•^^ ^^ ^^
"• • ' Ir- -«

zün verbond en woorden, Als hun

schatten, gadeslaan. -Wil mij, uwen naam
A A __ j__ • . ; J ^

_::_- s V '^

ter eer. Al m^n euveldaên vergeven;

^E ^ ? t »
±^

Ik heb tegen U, o Heek, Zwaar en
3fc

Wie heeft lust den Heee te vreezen,

't Allerhoogst en eeuwig goed? God zal

vo9t Voeren uit der boozen netten

8. Zie op mU in gunst van boven; Wees

mij toch genadig, Heee: Eenzaam ben

mij neer. 'k Roep U aan in angsten^
smart: Duizend zorgen, duizend dooden

mij uit mijn angst en nooden.

9. Sla op mijn ellenden d' oogen, Zie

mijn moeite, mijn verdriet; Neem mijn

zonden, uit meêdoogen. Gunstig weg^

'gedenk die niet. Zie mijn haters, daar

't', getal Vast vermeert van die mij vloe-

't gezegend aardrtjk erven.

a_! : 1—V 1

7. Gods verborgen omgang vinden Zie-

^ len, (i*w zöa. Tcae» m. •woogt; t Heil-

en wrevelmoedig, zoeken

Want ik kom tot U gevloden. Laat d' op

rechtheid meer en meer, Met de vroom-

beld, mij behoên; 'fc Wacht op Uinmya
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ellenden. Laat uw hand, in tegenspoSn,

Israël verlossing zenden.

DE XXVI PSALM.

0=

i^

Heer, doe Gij my recht; Ik wan-
. vV

del als uw knecht. En vindt mijn lust

P i I > . .V—A s> i> .V . ^

in uw gebod. Ik blijf op U betrouwen

;

Op U, mijn rotssteen, bouwen: Ik zal

niet wank'len, groote God.

2. Beproef vrij, van omhoog. Mijn hait.

dat voor uw oog, Alwetende, steeds
3t:

open lag. Doorzoek mij; toets mijn gan-

gen; Doorgrond al mijn verlangen; En
I » g. A I I I

—

van het kwaad. Bij wie ik mijnen voat

niet zet. Ik zit bij geen godd'loozen;

'k Ontwijk de plaats der boozen. Zoó

word ik niet door hen besmet.

PAUZE.

6. Ik wasch, aan U verpand, In onschuld

ÈÖ ^^ ^
mijne hand. Mu'n hart springt in mij op,

o Heek, Wanneer ik, met uw scha-

ES 1
—^~r~t"-^

ren. Verschijn voor uw altaren. En

stel miJn oogmerk in den dag.

3. Uw goedertierenheid, Die zich alom

verspreidt. Is t' allen tijd' voor mijn ge-

zicht. Ik houd, oprecht van handel,
"

-tv-

Daar 'k in uw waarheid wandel. Mijn

schreden nalj|PjUW wet gericht.

4. Hij, die, vol ijdelheid. Een spoorloos

leven leidt. Wordt met mijn vriendschap

niet vereerd; En huich'laars, die hun

vlekken Schijn heiliglijk bedekken, Zijn

U met offergaven eer.

^
7. Daar wordt uw lof verbreid, O Op-

permajesteit, Door mij, die U bemin en
,

acht; Daar zal mijn stem U prijzen,
'

i, ^ A S> o A . A »-<^

Voor al de gunstbewijzen. Voor al

8. Wat biydschap smaakt mjjn ziel, Wan-

neer ik voor U kniel In 't huis, dat Gij

U hebt gesticht! Hoe lief heb ik uw

woning, De tent, o Hemelkoning, Die

^
G', U ter eer, hebt opgericht!

9. Wanneer G' uw arm verheft, Den
5̂^

van mijn omgang ver geweerd.

6. Mija hart verfoeit ea haat De werkers

snooden zondaar treft, Wees Gy dan.

Heee, mijn toeverlaat; Doe mij met hem

niet sneven; O aeen, behoed m^ja leveQ,
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Als Gij den man des bloeds verslaat.

ló. Doe mij niet meê vergaan Met hen,

die D weerstaan, Wier hart steeds

Bchand'lük misdröf kweekt; Die trouw-

en plicht verachten. En 't recht om

goud verkrachten. Als d' onschuld om

't woèn. En aanrukt', om zich met m^jn

vleesch te voên. Stiet zelf dit rot, dat

m ij benauwt en haat, Den voet, en viel;

11. Maar ik, ik ben oprecht; Verlos dan

uwen knecht Van 't ongeval, dat hem

genaakt. Wil mij in gunst gedenken.

Mij uw genade schenken; Zoo woi"dt

door Ü mijn heil volmaakt.

12. Nu stap ik rustig aan; 'k Betreed

j
I I

11 ,s 6 A 7
——-

V' » v ^ I
I

•^ O

een effen baan; Myn God verhoort nu
3fc

miJn gebed, 'k Zal Hem, met bUJde klan-

ken, In zyn vergaad'ring danken. Wan

m
neer zijn gunst mij heeft gered.

G

DE XXVII PSALM. A 7

od is mijn licht, mijn heil; wien

zou ik vreezen ? Hy is de Heer, die hulp

verschaft in nood; Mijn levenskracht;

'k heb niet vervaard te wezen ; Htj is 't

die my beveiligt voor den dood. Wan-

uaer de macht der boozea sloeg aaa

2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen,

Nog vrees ik niet; 'k verlaat mi,[ op den
^

O- ^' ''
'^ 11 -:^

Heer; Al wil men mij door eenen oorlog

dwingen, 'k Leg mij gerust, hierop ver-

trouwend, neer. Deez' ééne zaak heb ik

begeerd van God; Daar zoek ik naar;

"dit zij mijn zalig lot: Dat ik, zoolang mij

't levenslicht bescheen, In 's Hebren

huis mocht wonen hier beneên.

3. Och, mocht ik, in die heilige gebouwen,

De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog.

Zijn lieflijkheid en schoenen dienst aan-

schouwen! Hier weidt mijn ziel met een

opdat Hij mij beschutt', In rampennood

versteken in zijn hut; MU bergen in 't ver-

borgen van zijn tent, En op een rota

verhoogen uit d' ellend'.

PAUZE.

4. God zal myü hoofd nu bovea 's vyaads
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benden Verhoogen; dies wil ik, met biy

geschal, In zijne tent het offer opwaarts

zenden. Daar psalm en lied zijn lof ver-

melden zal. Verhoor, o Heer, toon my

een gunstig oog; Ik zal mijn stem ver-

hoffen naar omhoog; Verhoor mü toch,

bewijs mü uw gena. En antwoord mü,

treff"; vervoerd door list en dwang Ge-

5. Mijn hart zegt mij, o Heer, vanUwent

wegen: „Zoek door gebeên met ernst

„myn aangezicht;" Dat wil, dat zal ik doen;

ik zoek den zegen Alleen by U, o Bron

van troost en licht. Verberg toch niet

uw oog van my, o Heer; Ik ben uw
3>=

knecht, zie niet in toorne neer. Gy waart

mtjn hulp in al myn zielsverdriet; O God

müns heils, begeef, verlaat mü niet.

6. Want, schoon ik zelfs van vader en

tuigt men valsch tot mynen ondergang.

7. Zoo ik niet had geloofd, dat in dit leven t

Myn ziel Gods gunst en hulp genieten

zou, Mün God, waar was niyn hoop, mijn

moed, gebleven? Ik was vergaan in al

myn smart en rouw. Wacht op den Heer,

God vruchte schaar, houd moed: Hy is ge-

trouw, de bron van alle goed ; Zoo daalt zyn
H ^ j>~'^ l a .1.

^^^——^

kracht op u in zwakheid neer; Wacht

dan, ja wacht, verlaat u op den Heer.

van moeder Verlaten ben, de Heer iIS

goed en groot; Hij is en bLüft mün Va-

der en behoeder. Leer my, o God, uw
-^—iV-

weg in allen nood; Bestuur, om myns

verspieders wil, myn voet Op *t effen pad.

Dat 's vüands euvelmoed Mij nimmer

DE XXVIII PSALM

rotssteen, nooit naar eisch volprezen,

^^ r ^ ^ ^^

Zwijg niet; laat my uw antwoord hooren;

Opdat ik niet gerekend word' Met die

2. Hoor naar mijn stem en kermend smee-

ken. Als ik myn handen op zal steken

Naar d' aanspraakplaats, uw heirge wo-

ning. Trek mij niet weg, o Opperkoning,

m
Met hen, wier argelistigheid, In schyn

van vrede, kwaad bereidt.
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3 Doe 't kwade, by hen ondernomen, Op

hun, opdat z' uw hoogheid merken, Naar

hun verkeerd' en booze werken; Dat

REN Oplettend hart of oogen keeren

Maar onbedacht en stout versmaden Het

oogwit zijner groote daden, Zal Hij hen

doen te gronde gaan, Ontbloot van

roem beschaam. Vorsten, 't voegt u, Hem,

bidden: 't Voegt u, met de Godgetrou-

5. Geloofd zij God,,wiens open ooren Mijn
-* <> A 7Ï f

smeekstera gunstig wilden hooren. Hij

'k Vertrouwd' op Hem,_ Hij hielp m' uit

lijden; Dies springt mijn hart van jui-

chensstof, En zingt des Allerhoogsten lof.

6. God geeft zijn gunstvolk irioed en

krachten; Hij zal, in weerwil aller

9 »
f-<^ l l> ^

machten. Zijn Rtjksgezalfde staag be-

'_»_A-^^ T^t '"
ï

hoeden. Red, Heer, uw Isrel uit al'twoe-

-lÊ
T ï t T

den; Geef zegen aan uw erv', en weid

^ <^nl ~j ^nj
Uw volk; verhef z'in eeuwigheid.

vreeseiyk geluid. Op de groote waat'ren

bosch van Libanon; Schudt den hoogen

Sirion: Ceed'ren, uit den grond gewron-

gen, Hupp'len als der rund'ren jongen;

Bergen voelen sidderingen, Daar z'als

wilde stieren springen.

4. 's Heeren stem verbaast natuur

;

Houwt uit bergen vlammend vuur ; Schiet

2
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van 't zwerk den bliksem neer; Kades beeft

voor 'tbuld'rend weer; Woestenyen slaan

aan 't zuchten. Hinden krijgen, onder 't

vluchten, Barenswee; door vrees gedron-

s m 3;^=^

Bgen,
Werpen z', in dien nood, haar jongen.

3=^
5. 's Heeren stem ontbloot het woud;

Maar hy, die op God vertrouwt, Buigt

M
zich veilig, Hem ter eer, Juichend in

-6 ^=
zijn tempel neer. 't Is de Heer, wiens

wenk de stroomen In hun woede kon

?

i

betoomen; Die, in macht nooit af te me-

=<c=^

I A A
Il y V

ten. Eeuwig is ten troon gezeten.

^?F?=^^ » »-^^
6. Looft den Heer, die wond 'ren werkt;

tv^ T "T- t ^ ^ ^^
Israël, zi,jn volk, versterkt; Hem, die

Jakobs heilig kroost Zees'nen zal met

^m
vreed' en troost.

DE XXX PSALM.J/>

I
'

^^^
,\ l l -T

k zal met hart en mond, o Heer,

^m ^ o o ^
Uw naam verhoogen en uw eer. Dewijl

Ei;> l l-^=E ^
Gij mij uw bi^jstand boodt. Mij optrekt

&. ^E£ ë
uit den diepsten nood; Zoodat de vy-

K l

>t ^ ^ ^<' » t
?=^

and, in mijn lijden. Zich over miJ

^ t ^-l
niet mocht verblijden.

F$=$= ^^^^^^
2. Mijn God, Gij hebt my, op mijn klacht.

Genezen, en mijn smart verzacht; Gij

hebt mijn ziel, door angst beroerd. Als
-A—

uit het graf weer opgevoerd; Gij hebt

het leven my geschonken: Ik ben niet

3. Psalmzingt, Gods gunstgenooten, geeft.

Geeft lof den Heer, die eeuwig leeft;

Zijn vlekkelooze heiligheid Zy ter ge-

$ ï
dachtenis verbreid. Een oogenblik moog'

^SE
ons doen beven; Zijn gunst verduurt

een eeuwig leven.^ <> 6 jr>=è4=^ 31^=.^

4. Perst eens de bitt're tegenspoed, Des

^^
avonds, het benauwd gemoed Tot naar

gejammer en geklag; Nauw rijst des

morgens vroeg de dag. Of God verleent.

in plaats van lijden, Weer stof tot

juichen en verblijden.

PAUZE.

5. Ik sprak, door mtjn geluk misleid:

„Ik wankel niet in eeuwigheid." Want

Gij hadt mijnen berg, o Heer, Door

uwe gunst, uw naam ter eer. Zoo vast

gezet, alsof gevaren En rampen nu

verdwenen waren.
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6. Maar, toen G' ü slechts een oogenblik
^^^ 6-m ^m

Verbergdet, trof mü vrees en schrik.

Dies riep ik om uw heilgenot; Ik smeekt',

m^. m
en zeid': „O groote God, Wat winst

EM:l:"t^^^=s =^s^=^^

is uit mijn bloed te halen? Waartoe

h-ü

„zou ik ten grave dalen?

fitt O ,s_^=:^=^^^=^̂ ^Ê =^=^

7. „Zou in den kuil 't ontzielde stof Den

.mond ontsluiten tot uw lof, En van uw
t-^=^ ^^=H#^^^^^
„redding zingen? Zou Het daar verkon-

„digen uw trouw? Hoor mij, o Heek,

fr^ l~T7^ ĵc=<c ^<f=^

„help mij genadig; Bekroon mij met

„uw gunst gestadig."

2. Och, neig tot mij uw gunstig' ooren;

Schiet haastig toe; dat m\} Uw naam

een rotssteen zij; Een huis, een welge-

sterkte toren. Die, op een klip verheven,

ta^i^
8. Gij hebt mi.jn weeklacht en geschrei

^^ Q ^-> 6-^
Veranderd in een blijden rei; Mfn zak

lw4=t: ^^
ontbonden, en my weer Met vreugd om-

ï ^E3
gord; opdat mijn eer Niet zwijg'. Zoo

klimt uw lof naar boven; Mijn God, U

zal ik eeuwig loven.

DE XXXI PSALM, (^y/

p ü betrouw ik, Heee der hee-

ren, Op U, gelijk 't betaamt; Ai, laat mij

nooit, beschaamd. Van uwen troon te-

rugge keeren; Help mii, op mijn gebe-

den, Door uw gerechtigheden.

3. Gij zijt alleen (wat zou ik vreezen?)

Mijn rots, mijn burcht, oHeeh; Ja, uwen

naam ter eer, Zult Gij my tot een her-

der wezen. Mijn Helper, scheur de net-

ten, Die z' in 't verborgen zetten.

4. 'k Beveel m^jn geest in uwe handen;

Gij, God der waarheid. Gij, o Heer,

verlostet 'mij. Ik haat hen, die het reuk-

werk branden Ter eer van valsche go-

den; Op U steun ik in nooden.

I PAUZE.

5. 'k Zal in uw goedheid mij verblijden;

Gij hebt mü aangezien, En hulpe willen

biên In m^n verdrukking en myn lij-

den; Toen, in mijn zielsellende. Uw

6. Ook hebt Gij mij niet weggestooten,

Noch mij, van allen kant, Benauwd door

's vijands hand; Neen, 'k heb uw trouwe
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hulp genoten : Gij deedt met vaste schre-

den My in de ruimte treden

?Mr»1 l \ l t^~^^
7. Bewys, o Heer, uw mededoogen;

Verhoed mijn ondergang; Ik ben be-

klemd en bang; Het zwaar verdriet door-

knaagt mu'n oogen; Het doet mijn ziel be-

zwyken, En 's lichaams krachten wijken.

^$gf;"^=P3zzj:'^"^^=^^ ^
8. De bitt're smart verteert myn leven;

Mijn tüd wordt dag aan dag Versleten

in geklag; Ik voel mi,jn krachten mij

begeven Door zonden , die met plagen

Mün beend'ren fel doorknagen.

II PAUZE,

9. My'n weêrpartijders, zeer te duchten,

Verwekken mij elks haat En mijner

buren smaad; 'kBen tot een schrik; mijn

vrienden vluchten; Daar z', om myn

blaam en lijden, My op de straten mijden.

10. Ik ben, als dood, in 't hart vergeten,

l \ ^ . l i ë
En word niet meer geschat, Dan een

bedorven vat; 'k Hoor hoeveel kwaads
1, «? ^

j

> 4^3:^^ - » f~yZI^^g
my wordt verweten ; Waar zou ik veilig

i4^«>» » ^^^ ^^;~
wezen ? 'k Heb van rondom te vreezen.

EW~» t~ian; t ^
11. Terwyl zü samen zich verbinden, Be-

sluiten zy mijn dood. Maar, Heer,

'k vertrouw in nood Op U; dit doet mij

sterkte vinden; 'kMag, met geloovigroe-

men, U myn Verbondsgod noemen.

3CEr^
12. In uwe hand zyn mijne ty den; 'k Ver-

laat my in mijn leed Op ü alleen, die

Bï^ ^ ^E^ ^ ^
weet De maat en 't einde van mijn lij-

2
den; Ked my, van die, verbolgen. Ter

dood toe mij vervolgen.

13. Laat over mij uw aanschijn lichten;

Zie op uw dienstknecht neer; Verlos mij

toch, o Heer; Doe mij nooit voor mijn

haat'ren zwichten; Beschaam niet, laat niet

zuchten, Dien Gij tot U ziet vluchten.

III PAUZE.

14. Beschaam, verschrik de goddeloozen;

Verstom hen in den dood. Och of uw
3S=

almacht sloot De valsche lippen van die

boozen, Die, stout en trotsch, verachten

Hen, die uw wet betrachten

!

15. Hoe groot is 't goed, dat Gij zult ge-

ven Hem, wiens oprechte geest Op

U betrouwt, U vreest ! Hoe groot is 't heil,

dat 6' in dit leven, Ver boven beed'
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en wenschen, Reeds wrocht voor
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i
't oog der menschen 1
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16. Gü zult uw volk een schuilplaats we

zen ; Gy bergt hen in het licht Van 't Godd'-

-^3»-^^- ^
lijk aangezicht, Daar 7,ü geen leed van

trotschen vreezen; Een hut, waarin zij

't woelen, Den twist der tong niet voelen.

5
17. Geloofd zy God, die zijn genade Aan

naü heeft grootgamaakt; Die voor mijn

welstand waakt: ZlJn oog slaat mü in

vergeven; Die van de straf voor eeuwig

is ontheven; Wiens wanbedr^f, waar-

door hij was bevlekt, Voor 't heilig oog

des Hekken is bedekt. Welzalig is de

mensch, wien 't mag gebeuren, Dat God

naar recht hem niet wil schuldig keu-

ren, En die, in 't vroom en ongeveinsd

gemoed. Geen snood bedrog, maar blank'

liefde gade; Hü wi] mij heil bereiden;

Mij in een vesting leiden.

18. Ik heb, te moed'loos neergebogen. En

door de vrees gejaagd, Weleer te ras

geklaagd: ,'kBen afgesneên van voor uw
-^ »-

oogen ;" Dan nog woudt G' ü ontfermen,

Toen Gij mij hoordet kermen.

19. Bemint den Heeh, Gods gunstgenoo-

ten; Den Heer, die vromen hoedt. En

straft het trotach gemoed. Zijt sterk; Hü

zal u niet verstooten: Hun geeft HiJ moed

en krachten, Die hopend op Hem wachten.

DE XXXn PSALM. r3i

elzalig hy, wiens zonden zyn

2. Toen 'k zweeg, en U mijn ongerech

tigheden, Weerhouden door de vrees.

niet heb beleden, Verouderden mijn beend'-

ren door geklag, In mijn gebrul en angst

den ganschen dag. Want, Heer, uw hand,

die mü bezocht met plagen, Deed dag

en nacht mij zware smarten dragen; Mijn

levenssap droogd' uit van uur tot uur.

Geiyk het land door zomer-zonnevuur.

3. 'k Bekend', o Heer, aan U oprecht miJn

zonden; 'k Verborg geen kwaad, dat in

mtj werd gevonden; Maar ik beleed,

na ernstig overleg. Mijn booze dain; Gy

naamt die gunstig weg. Dies zal tot U

een ieder van de vromen, In vindens-
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tijd, met ootmoed smeekend, komen;

Ar-^ i =$^ w î ^
Een zee van ramp moog' met haar gol

B £̂ ^m ^ o ^^
ven slaan, Hoe hoog zü ga, zij raakt

m =*=$=
hem zelfs niet aan.

PAUZE.

^ 6 » ^t={-=U
4. Gij zyt mij. Heer, ter schuilplaats in

ï£
gevaren; Gy zult my voor benauwdheid

pn^^T:;^ ^5=^ ^^ » O Eë

trouw bewaren ; G' omringt me, daar Gij

mjj in ruimte stelt. Met blij gezang, dat

^^myn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o

mensch, naar 'tracht doen hand'len. En

Wözen u den weg, dien gij zult wand'len;

P) A I I A <^ '

Ik zal u trouw verzeilen met mijn raad,

Terwyi m^n oog op u gevestigd staat.

6. Eechtvaardig volk, verhef uw bUJde

klanken, Verheugd in God, naar waarde

nooit te danken; Zingt vroolü'k, roemt

zijn deugden t' allen ti,id, GiJ die oprecht

van hart en wandel zyt.

DE XXXIII PSALM,:. JJ

ingt vroolijk, heft de stem naar

boven. Rechtvaardigen, verheft den

Heer. Het past oprechten, God te loven;

i^

weerstreven. Of als een muil, door dom-

heid voortgedreven; Gebit en toom, door

's menschen hand bestierd, Beteug'len

't woest en redeloos gediert'; Laat zulk

eed dwang voor u niet noodig wezen.

Wie God verlaat, heeft smart op smart

Zingt zijnen groeten naam ter eer.

Pryst Hem in uw psalmen. Met de

schoonste galmen; Eoept zvjn ^eldaftn

uit; Laat de keel zich paren Met den klank

der snaren; Looft Hem met de luit.
-iV-

2. Roemt nu met nieuwe lofgezangen

D̂e nieuwe blijken van zijn gunst; Het

speeltuig moet dien toon vervangen;

2
Heft vroolijk aan, wijdt Hem uw kunst.

144 r ^ ^> ^ Tznz
Alles moet Hem eeren; Want het

woord des Hebren, 't Richtsnoer zijner

daan. Is volmaakt rechtvaardig. Al onz'

te vreezen; Maar wie op hem vertrouwt, achting waardig; Eeuwig zal 't bestaan.

op Hem alleen. Ziet zich omringd met

zyü weldadigheên.

3. Hy schept in 't heilig recht behagen;

Zün wüsheid is alom verspreid; Méu
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hoort al 't wereldrond gewagen Van

zijne goedertierenheid, 's Heeren alver-

mogen Bracht de hemelbogen Door zijn

Ê É t

—

f—r-t
Woord in 't licht; Heeft de flonker-

i ^3^^:= ^ E^^
vuren, Die den tijd verduren, Door

I. i ^u « i>

zijn Geest gesticht.

I PAUZE.

n.. r' t 1 1 t ^ » <& . </

4. Hy doet de groote waat'ren zwellen,

ttU I l t ^
te zaam vergaad'ren tot een hoop. En

ë
naar den diepen afgrond snellen, Daar

zij beperkt ziJn in hun loop. Laat al

d'aard' Hem vreezen. Die, als 't Opper-

wezen, 't Al heeft voortgebracht; Laat

1
7'^ f' f

». ^s . .

^
^- ^ ^ f'

de wereld schrikken; Laat z' all' oogen-

blikken Sidd'ren voor zijn macht

W
5. Geen ding geschiedt er ooit gewisser.

Dan 't hoog bevel van 's Heeren mond

:

3fc

Zyn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er.

Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond.

Schoon de heid'nen sarnen List op list
-t ~ ^

beramen, God verbreekt hun raad;

I. ? ^ t t ^

Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht;

Niets kan zijn hoog besluit ooit keeren;

'tBlyft van geslachte tot geslacht. Zalig

moet men noemen, Die hun Maker roe-

men Als hun Heer en God; 't Volk,

door hem te voren Gunstig uitverkoren

Tot zijn erv' en lot.

II PAUZE.

7. De groote Schepper aller dingen Ziet,

Schoon de mogendheden Snood' ontwer-

pen smeden, Hij belacht haar haat.
3fc

6. Maar d' altoos wyze raad des Hebben

gedrag der sterwlingen; Niets is bedekt

voor zü'n gezicht. Uit zijn vaste woning.

Daar Hij heerscht als Koning, Daar zijn lof.

zijn eer, Klinktdoor al de bogen. Zien zyn

Godd'lijk' oogen Op al 't menschdom neer.

8. 't Is God, aan tyd noch plaats verbon-

den, Wiens toezicht over alles gaat; Die

't harte vormt, en kan doorgronden;

Die aller werken gadeslaat. Schilden,

bogen, dolken. Dapper' oorlogsvolken,

Wijsheid, moed noch kracht, Kunnen
.N

• A .. 1 . ^

ooit in 't strijden Eenig vorst bevrij-

9. Het brieschend paard moet eind'lyk
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sneven, Hoe snel het draav' in 't oorlogs-

veld; 't Kan niemand d' overwinning ge-

ven; Ztjn groote sterkte baat geen held.

Neen,
rr-i—«

—

y—-
de Heeb

t\^

der heeren Doet
1

ons
»/

Ki.n 6. "
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triomftïeren ; HU, geducht in macht, Slaat

jl.? 1=3i^rr^'»- ^__^_^3;,:=^ »V^T^

elk gunstig gade, Die op zyn genade In

benauwdheid wacht.

III PAUZE.

10. Zün machtig' arm beschermt de vro-

r\
^ ^ I l '^ "^ <> o '>

men, En redt hun zielen van dgn dood;

Hij zal hen nimmer om doen komen

In duren tijd en hongersnood. In de

grootste smarten Blijven onze harten
_A lÏ! J.

1
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ai^^^^=i^=^ ^
k loof den Heek, mijn God; Mijn

zang klimm' op naar 't hemelhof; Mijn

mond zing' eeuwig tot zon lof. Om mijn

Ë^^ -»-•—»- ^^--4—.U£
gelukkig lot. Mijn ziel, loof d'Opperheer;

't Zachtmoedig volk zal 't straks ver-

staan, Door vreugd met u zijn aange-

In den Hebe gerust; 'k Zal Hem nooit

vergeten, Hem mijn Helper heeten. Al

mijn hoop en lust.

11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen:

In Hem verblüdt zich ons gemoed, Om-

dat wü op zün naam vertrouwen, Dien

naam, zoo heilig, groot en goed. Goeder-

tieren Vader, Milde Zegenader, Stel

uw vriend'iyk hart, Op wiens gunst

vrij hopen, Eeuwig voor ons open;

daan, En juichen tot zijn eer.

2. Komt, maakt God met mij groot; Ver-

breidt, verhoogt, met hart en stem, Den

nooit volprezen naam van Hem, Die ons

behoedt in nood. Ik zocht in myn gebed

Den Heer, ootmoedig met geween; Hy

heeft my in angstvalligheên Geant-

i
Weer steeda alle amart.

3. Zij sloegen 'toog op God; Zy liepen

als een stroom Hem aan; Hij liet hen

nimmer schaamrood staan; Hy wendde

straks hun lot. Hy, die door smart op

smart Gedrukt werd, zond tot God zy'n

beê; Terstond verdween 't ondraagbaar

wee Uit zyn benepen hart.

I PAtJZE.

4. Des Hhesbn engel scjiaart £ea oa* -



PSALM XXXIV. /^ 41

verwinb're hcmelwaclit Rondom hein,

die Gods wil betracht; Dus is hij wel

bewaard. Komt, smaakt nu on be-

Zi > .V I s^j/

schouwt De goedheid van d' Alzegenaar.

Welzalig hij, die, in gevaar. Alleen

5. Vreest, vreest Hem t' allen tijd. Gij,

heiligen, daar g' ondervindt, Dat hij, die

God vreest en bemint. Gebrek noch scha-

de Ujdt. In honger komt noch moed

BE^^ m ^^E ^ ^fc-C^-

Noch kracht den iongen leeuw te baat;

Maar die den Hker zoekt vroeg en laat.

Ŝ̂—

^

Mist nimmer 't noodig goed.

=^i
<^- ^

6. Komt, kind'ren, hoort naar mij; Neemt

mijn' getrouwen raad in acht; Ik leer,

het kwaad
;
jaagt naar don vreö. God ziet de

vromen, en hun beê Geeft Hü altoos gehoor.

II PAUZE.

8. God slaat een gram gezicht Op boezen.

die Hem tegenstaan; Hij doet hun naam

met hen vergaan Door 't hoogste straf-

gericht. Maar Hi.j ziet gunstig ne'er Op

hem, die naar zijn wetten leeft; God
Tft-

is het, die hem uitkomst geeft, Zi^jn

opdat g' uw plicht betracht, Wat 's Hee-

EEN vreeze zij. Hebt gij in 't leven lust.

In dagen, daar men 't goed' in ziet,

Waarin men vrij is van verdriet. Daar

niets ons heil ontrust?^ =3» »- ^ ^
7. Houdt dan uw tong in toom; Dat zij

Dooit schand'Ujk spreek' of smaal'; Dat

nooit bedrog of logentaal Op uwe lippen

9. God is 't verbroken hart, 't Verbrijzeld

en bedrukt gemoed, Te allen tiJd' nabü

en goed, In tegenheid en smart. Veel

wederwaardigheên. Veel rampen, zijn des

vromen lot; Maar uit die alle redt hem

10. God zorgt, als 't leed genaakt, Dat

hij niet gansch ternederstort'; Dat hem

geen been gebroken word'; 't Is God,

die hem bewaakt. De snoode boosheid

baart Den goddelooze vloek en dood;

Daar hy, die d' onschuld stout verstoot.

koom'; Betreedt het rechte spoor; Veracht 11. De Heer verlost en spaart Zyn volk,
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dat op zijn hulp vertrouwt; Het zal,

door Hem in gunst beschouwd, Niet

schuldig zü'n verklaard.

Jf
rp
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wist met mijn twisters. Hemel
3> \ --— -iji

heer; Ga mi.jn bestrijd'ren toch te keer;

"Wil spies, rondas en schild gebruiken.

Om hun gevreesd geweld te fnuiken;

worden z' in hun loop gestuit. Ver-

troost mi,jn ziel in haar geween, En

zeg haar: „'k Ben uw heil alleen."

2. Beschaam z'in hunnen trotschen

waan, Die ray zoo wreed naar 't leven

staan; Zoo worden z' achterwaarts ge-

dreven En rood van schaamte; doe hen

beven, Die kwaad verzinnen tegen mij;

h ^ <' '^-^^^^ ^
Dat al hun list verijdeld zij; Verstrooi

hen, als de wind het kaf; Gods engel

drijv' hen van mü af-

3. Doe hen altoos onzeker gaan, In duis-

ternis, op gladde paön; En, daar Gü

zijt op hen verbolgen, Moet, Heek, uw

^ 1—1^-1=7
listigheid. Een kuil, een net, voor mij

S3E
M— <>-rt—V—<r '^= =̂^^=^^^=-^=^

bereid; En, schoon ik nimmer hun mis-

a^5
deed. Steeds lagen voor mtin ziel gesmeed.

E±i=±-f^^^ ^
4. Mijn vijand word', eer hij 't verwacht,

Door ramp op ^ranip te niet gebracht;

Hij raoog', in eigen net gevangen. Het

loon van zijn bedrijf erlangen; Zoo vall'

j m
hu in den kuil, weleer Voor mü geschikt,

verslagen neer; Dan zal mijn ziel.

verheugd in God, Steeds juichen in

haar heilryk lot.

I PADZE

5. Mijn beend'ren spreken tot uw eer:

Wie, wie is U gelijk, o Heeb? U, die

van d' overmacht der sterken De zwak-

ken redt door wond're werken; Die, voor

der roov'ren woed' en zwaard, 't Nood-

druftig volk getrouw bewaart? Gü weet.

hoe valsch men mi.j belaagt. En on-

verdiend ter vierschaar daagt.

6. MiJn vijand, dorstig naar myn bloed.

Vergeldt mij wreev'lig kwaad voor goed.

Maar ik, hem aiend' in krankheid zuch-

engel hen vervolgen. Zij hebben, in hun J ten, Nam deel in al zijn ongenuchten
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Ik vastte, met een zak omgor<J; 'k Had

:3>=

mijn gebeden uitgestort; Ik ging in

ir

y—Y-^^^=^^=f^^^
't zwart, met rouwmisbaar, Alsof 't mijn

vriend, mijn broeder waar' ^
7. 'k Had om mijn haters 't kleed ge-

^m
scheurd, Als een, die om zün moeder

treurt; Maar als ik moest met rampen

E^^3E

strijden, Verheugden zij zich in mijn

3
lijden. Zij kwamen schielijk op mij af,

Eer iets mij zulks te kennen gaf. Elk^
spotte met mijn zielsverdriet; Hun

E t ^ ^zixzim

m^
valsche tong bedwong zich niet.

4
f t
—

<

E
8. Bij dart'le brassers aan den disch,

I I . ft" f, .V a O—<»~ ^

AVien 't huich'lend spotten eigen is. Wier

lastertaal mi.i snood onteerde, Was

vreugd om 't onheil, dat mij deerde. Hoe

g^^-=f^v^-.^-^S^—<^<^^^ ^-^
aller ooa;en prijzen. Dat zij dan, die m;i

zonder reen Vervolgen, om n);jn tegen-
-« 1 rt—t

—

-. X—z?£

heen Niet juichen, noch, in hunnen waan,

Op mij hun schimpend' oogen slaan.

10. Zij spreken nooit van vrede, neen;
-O ^S . :

-^ <> ^

Maar zij bedenken listigheên. Ten val
-A.

van hen, die, stil van zinnen, Den vrede,

È =3S=e=i£

't dierbaar.st pand, beminnen. Zij bassen

m' aan met open mond ; Hun schimp-

taal, die mtjn ziel doorwondt. Bespot

mijn leed; zi,j zijn verheugd Op 't zien

lang zult Gij zulks zien, o God? Ver-

gun myn ziel een beter lot; Verlos

haar, door uw sterke hand. Uit dezer

leeuwen klauw en tand.

II f AOZE.

9. Ik zal, in tegenwoordigheid Van 't
,

groote volk, uw majesteit D' erkent'nis
g—f

f s
'
^ 6 a\> I ! -
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van myn hart bevyyzen; 'k Zal U voor

Uw recht beslisse miJn geschil; Ont-—^

—

ó Y ? '> {,
— .V ~r~~

waak, treed toe tot mijn bescherming;

Mijn God, betoon mij uw ontferming;

Doe mij, o hoogste Majesteit, Eens

recht naar uw gerechtigheid. En laat

die wreeden, dag aan dag, Niet juichen

12. Laat hen niet zeggen In het hart

:

O |N ^^ ^ 7^ «i

„Geluk, mijn ziel, hü is benard"! Men

hoore nimmer uit hun monden : „Wij

liebben hem in 't eind verslonden"! Wil
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hen veeleer met schand' belaan, Om

al den smaad, mij aangedaan ; Opdat

m;jn tiotsche weerpaity Zich niet ver-

^
heffe tegen mij.

13. Laat vromen, jiiichend 't allen t^jd'.

Om mijn gerechtigheid verblijd, Dien lust,^
dien ijver nooit bedwingen; Manr zeg-

\ . \\ "t=^ ^^ ^^
gen, onder 't vroolyk zingen : „Verheer-

-^ - —

^

„lijkt zü de hoogste God; Hij schenkt

„zijn knecht een vreedzaanr lot." Dan

meldt mün tong, met diep ontzag, Uw

2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog;

Uw waarheid tot den wolkenboog; Uw
5^

recht is als Gods bergen ; Uw oordeel

grond'loos; Gij behoedt, En zegent

mensch en beest, en doet Uw hulp nooit

vrucht'loos vergen. , Hoe groot is uw

goedgunstigheid! Hoe zijn uw vleug'len

uitgebreid ! Hiei' wordt de rust geschon-

ken; Hier 't vette van uw huis gesmaakt;

Ê^^^^^ ^ ?^^
Een volle beek van wellust maakt Hier

=^^=F^

recht, uw lof den ganschen dag.

DE XXXVI PSALM. 7J
et trotsch gedrag des boezen doet

Mij spreken in 't beklemd gemoed : „Gods

„vrees is uit zijn oogên".~wijl hy zoo

lang zichzelven vleit. Tot God zijn onge-

rechtigheid Niet langer kan gedoogen.

elk in liefde dronken.

3. Bij U, Heer, is de levensbron; Uw

rt
fc^'* \ \ \ \—*^
licht doet, klaarder dan de zon. Ons

't heug'HJk licht aanschouwen. Wees,

die U kennen, mild en goed, En toon

^^^^
d' oprechten van gemoed Uw recht, waar^^^

CTH' t \ \.=^=^^f=^
=t£

Bedrog en onrecht spreekt ziJn mond;

't Verstand laat na, den waren grond

Van "t weldoen op te merken; Des nachts

is 't kwaad zijn overleg; Hij stelt

zich op een boozen weg. En schuwt

geen snoode werken.

z' op vertrouwen. Dat mij nooit trot^che

J^TT"^
voet vertrapp'. Noch booze hand in bal-

lingschap Ellendig om doe zwerven.

Daar zlJn de werkers van het kwaad

Gevallen in een jammerstaat, Waarin

zy hulp'loos sterven.

DE XXXVII PS.NLM. J«

T T ees over 't heil der booiboozen nl«t
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ontstoken; Benijd hen niet. Wat on-

recht, wat geweld Do trouw verdiukk',
,

zii blijft niet ongewroken: De trotsche
-* 1> >s <s ^—TT

—

— <v ^> i£

ziet ziJn weeld[ een perk gesteld; Valt at',

als 't kruid, ternauwernood ontloken; Ver-

dort, als 't gras, door 's maaiers zeis geveld.

2. Stel op den Heee in alles uw betrou-

wen; Betracht uw plicht; bewoon het

aardry k; leer Uw welvaart op Gods
-A— -^—é O—»i

trouw volstandig bouwen; Verlustig u

met bUJdschap in den Heer: Dan zal Hij

^^^^^ ^^ o <> -T^v-^

u in liefd' en gunst aanschouwen, U^m ^^ ît=3CC

schenken, wat uw hart van Hem hegeer'.

:Xt ^<>E^r^ ^^^ m
3. Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor

55 -t-i--^-±^ M̂=f
dwalen; Houd in uw weg het oog op God^^ ^^^->

—

<^^
gericht, Vertrouw op Hem, en d' uit-

a—*—»i

RTT- ! .

1^.^:=^^
komst zal niet falen : Hij zal welhaast

^,' t r~^m '^m
uw recht, voor elks gezicht, Doen dagen

^f==Y~^'1"T^^"-^^-^-^-""^^
4-?f

als de morgenzonnestralen. En blin-

fffr—^ ^- .y^^^^
ken als het helder middaglicht.

di,^_.i ! t-^=^=r=iig
4. Zwijg Gode, wacht op 't eind van

brü- m -9-^^ ^
's Heeren wegen, Wanneer gij hier der

^^m t r.

-^—

^

T T ^V

door Uafc hun wensch verkregen, 't Ont-

steek' uw drift, noch baar' u ziels-

verdriet; Misgun hun dan geen inge-

beelden zegen. Laat af van toorn,

5. God roeit hen uit, die 's vromen rust
A—-—<i>

<> -^ rt tt

verstoren; Maar die den Heer verwach-

ten met geduld. Zien 't aardrijk zich

ten ert bezit beschoren. Verbeid den

stond, die beider lot vervult. En tracht

dan 't zaad der boozen op te sporen, Waar-

van gij plaats noch voetstap vinden zult.

I PAUZE.

6. 't Zachtmoedig volk zal eens den vol-

len vrede Genieten, in de zoetste rust

verblijd, En erven d'aard'. Hoe ook de
C> -* é^ <^

booz' en wreede Op d' onschuld loer',

de tanden kners' van spijt, Hoe listig

hij op haar zijn aanslag smede. De Heek

belacht het wrokken van dien nijd.

7. Hij ziet ziJn dag, den dag zyns oor-
,-^- ift é V 1^

deels, komen. Men trekt het zwaard.

men spant den boog, en mikt Op 't zuch-

tend hart der onderdrukte vromen; Daar

's boozen raad hen wreed ter slachting
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schikt, In 't stout bestaan, in 't woeden

niet te toornen, Voordat hem God

8. Gods wraak ontwaakt, en trekt de

trotschen tegen: Hun eigen zwaard ver-

boog, dan vallen z' op hun wegen. Dan

^Ft=f =1^=r=^=^
blijkt op 't klaarst, dat hier het weinig

fŜ ^ T ? t
^^f̂e^^

goed Van 's Heeren volk, rechtvaar-

tiS-l le ^^ ^ 3
diglyk verkregen, Veel beter is dan

lA^A.
'sboozen overvloed.

9. Gods macht verbreekt den arm der

Jrt'^"'^'^'i ^^^ m
goddeloozen, Terwyi zijn hand rechtvaar-

digen geleidt. Al treden z' op geen weg,
1 • A A A —J^ /

",4.t-4

—

l -o ^>
^

bezaaid met rozen. Zij wachten 't heil,

iE
"

r~r~Tf ^m
door God hun toegezeid. Hij kent hun

rii,t ^^\ i- ^^ ^^E
tyd; zü zien, in spijt der boozen. Hun

I. l'^^f-'-^r- ^ l i^
erfenis bewaard in eeuwigheid.e ^^g_ t M̂

10. Geen druk beschaamt hun hoon in

B?E
^^ ^^ 3

{E=l£

bange tijden; Geen hongersnood doet hen^^ ^^
verlegen staan : Gods goedheid zal hen

Bit <[ \ l \
-o »

^
voeden en verblijden ; Maar 's Heeeen

O A rt

TT=f=f m
toorn de boozen nederslaan. Als 't mest-

IM t y
''?

t
^^^~^

lam, dat meu zag ten offer wijden, Zal,

i^^ ^fe^É^^
met den rook, het heilloos rot vergaan.

II pauze.

m TiJ^x^^zr-r-^
11. De booze neemt, door hebzucht aan-

' -J>—^-^S 0-

gedreven, Met list ter leen, en legt de
* -tv-

ming, mild in 't geven. Bezit deez' aard',

als 't erf, dat God hem gaf. Deez' smaakt

in rust den zegen en het leven; De

vloek vervolgt den and'ren tot in 't graf.

12. 't Al wijs bestuur bevestigt 's vromen

gangen: De hooge God keurt zijne we-

gen goed; Hy zorgt voor hem, en waakt

voor zijn belangen. Hjj wordt geenszins.

om 'tglibb'ren van zu'n voet. Of om zyn

val, verworpen, maar vervangen En on-

dersteund door God, die hem behoedt.

vaardigen door nood Zoo zwaar gedrukt,
^

alsof hen God liet varen, Noch ook hun

zaad, als bedelde 't om brood. Hun mild-

heid schynt te groeien met hun.jaren; De

zegen vloeit hun nakroost in den schoot.

14. W«k af van 't kwaad, en sta, met al
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uw krachten, Het goede voor, in wel-

doen onvermoeid; Woon eeuwig hier

in late nageslachten ; Want God, die
i>. » ^ A AA 7— /

ü±: t t t t:

't recht, waardoor zijn heilrijk bkoeit.

Op 't hoogst bemint, bewaart hen, die

't betrachten ; Maar 't godd'loos zaad wordt

door Hem uitgeroeid.

ill PAOZK.

15. Het aardrijk zij rechtvaardigen en

vromen In erfbezit ter woon, eeuw in.^ ^^ï^£
eeuw uit. D' oprechte doet een vloed van

S <r^

17. God laat hen nooit in 's haters wreed

vermogen; Wie hen verdoem', de Hber

verdoemt hen niet. Wacht op den Heer,

^u=^-l- —^-^ ^-^

en houd zijn weg voor oogen; Hij zal
-*\—*- •

gewis, in 't wettig erfgebied Van 't aard-

rijk, u op 'tzegenrijkst verhoogen. Ter-

wijl gij 't eind der goddeloozen ziet.

18. Ik heb het lot eens dwing'lands waar-

genomen; Hij breidde zich verbazend uit

wijsheid stroomen. Daar hij den mond
^"=1 1—^ î =^

tot 's Hoogsten lof ontsluit. Wat men-

schenvrees zou ooit zijn tong betoomen?

HE$ $^
Zij spreekt naar 't hart, waar enkel

ë-nzrzz:]^

i^i^^^^S
recht uit spruit.

16. De wet zijns Gods is in zijn hart ge-

EÏT^^—

'

^ ^^^^^ 5
^—V

schreven. Waardoor zijn gang van glib-

b'ren wordt bevrijd. De booswicht loert,

op strik, of wapent zich ten strijd, En
g-r~^ -6 a "a b (S a—^1 I

— T~
i

''
' I

I I
11^ v> ^^=g=

staat, ontzind, rechtvaardigen naar 'tle-

PT~, _— , 1 W A :
=4=

ven, Naardien hij, trotsch, hun 's Heb-

ben gunst benijdt.

kracht gekomen. Op 't weligst groeit.

geplant in eigen grond ; Maar 'k zocht

welhaast vergeefs die plaag der vro-

men: Hij was niet meer, hoe vast

19. Let toch, en zie op vromen en op-

rechten; Want, wat men denk' van

d' uitkomst hunner paan. God kroont met

vree het einde zijner knechten. Maar,

durft men stout des Heeren wet ver-

smaan. Dan zal Gods wraak den berg

van hoogmoed slechten. En 't boos ge-

slacht, ten grond toe, doen vergaan.

20. Het heillot, dat rechtvaardigen ver-
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m
kregen, Vloeit af van God, hun sterkt'.

als d' angst hen knelt. Hij laat, in tijd

±=3>= l
'

t i .1 ^^ ^^^
van nood, hen niet verlegen ; DesHEEREN

hulp bevrydt hen voor 't geweld Van

't godd'loos rot; Hü komt hem gunstig

tegen. Die op zün macht een vast^^
vertrouwen stelt.

DE XXXVIII PSALM

G
jé>

U i >' i-i^ ^ tf tf Ï
root en eeuwig Opperv/ezen, Zeer te

^ <-• y-^^^
freezen, Straf mij in uw gramschap niet;

Toon my toch, dat uw kastyden, In mijn

o <> ^
lyden. Uit geen grimmigheid geschiedt.

2. Want uw pijlen doen my dragen Bitt're

plagen; Zij doorgrieven vleesch en been;

'k Voel uw hand in d' ongelukken, Die

gen, Drukt mijn schouders naar beneèn.

5. 'k Voel door stinkend' etterzweren My

verteren; Walg'lijk zyn zy voor het oog;

Mijne dwaasheid deed die builen Dus

m 3^ ^^=^^=^n ^ <' <v-

zt
«=

vervuilen, Daar zy mij tot kwaad bewoog.

I PAUZE.

6. 'k Ben, door uwe wet te schenden. Krom^
van lenden. Vol van druk, benauwd van

-»—0-

hart; Zeer gebogen en verslagen, Moe van

h <y^ m =^=^ ^
klagen. Ga ik al den dag in 't zwart.^

7. Mijn ontstoken ingewanden Doen my

^
\-^ ^>-

1

t- 3E

my drukken. Neergedaald op al myn leen.

3. Door uw gramschap, fel ontstoken, Is

verbroken Al mijn vleesch en lichaams-

kracht; Rust, noch vrede wordt gevon-

den. Om mijn zonden, In myn beend'ren,

^^ dag of nacht.

branden, En voor elk veracht'lijk zyn;

'k Voel mij van de smart doorsneden; In

myn leden Is niets heel. of vrij van pijn.

8. Uitgeteerd door al mijn klachten Zyn

mijn krachten, Zeer verbrijzeld en ver-

gaan ; 'k Brul van bitt're zielesmarte, Want

myn harte Is verzwakt, door al uw slaan.

9. Maar wat klaag ik. Heer der heeren?

Myn begeeren Is voor U, in al myn leed,

Met mijn zuchten en myn zorgen, Niet

^
4. Want myn hoofd is als bedolven In de

^^ m --6 » . <»

golven Van myn ongerechtigheên ; Zulk

,
een last van zond' en plagen, Niet te dra*

verborgen; Daar Gy alles ziet en weet.

10. 't Hart schokt in my heen en

weder, Op en neder; 't Lichaam valt
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my kracht'loos neer; D' oogen, bijna

blind gekreten, Uitgebeten, Zien het

ï ^
dagliclit n:tuw')ijks meer.

\^ <^ -i-U—

1

i
tv— <> iS—

—

V-

11. Die voorheen mij teer beminden, En

5 t ^ ^>- t^
raijn vrinden. Wijken, angstis voor mijn

fc fe: ï ^̂S v^ O ^
plaag; Nabestaanden gaan terzijden, We-

gens 't lijden, En d' ellenden, die ik draag.

II PAUZE.

12. Zij, die mijnen dood bejagen. Leggen

lagen, Dreigen mij den laatsten slag;

f i ,LJ* ^ s>- '>=^
Spreken, hoe mij 't best te krenken ; En be-

denken Myn verderf, den ganschen dag.

13. Maar ik ben, in d' ongelukken. Die mij

drukken, Als een doove, die niet lioort; En

y l l L-O » "^=g

uit wiens verstomde lippen Niet kan glip-

pen 't Flauwst geluid van eenig woord.

14. Ja ik ben als een, wiens ooren Niet

meer hooren. Wat men zegge, kwaad of

M <?-
^g
-f4 i l-^ ,> <? v^'

goed; Wien de tegenreên ontbreken, Om

te spreken. En die daarom zwijgen moet.

i^^^^^^^^ o O - o <^

15. Want, o trouw en eeuwig Wezen, In

myn vreezen Staat mijn hoop op U al-

leen; Gij, mijn God, zult in ellenden Bi,)-

stand zenden. En verhooren mijn gebeën

16. 'k Zei: laat nooit miJn bitter lijden

Hen verblijden In hun trotschen euvel-

moed; Wijl die boozen juichen zouden.

m m
Als z' aanschouwden 't Wank'len van

5^^
mijn zwakken voet.

III PAUZE.

5^^ 4—^.-4-f
^^^

17. Want, o Heer, ik ben aan 't zinken.

K--» :CEf^^^^f^
f^^Î O , z

En tot hinken Ieder oogenblik gereed;

^^=4 i 1 » <.->^

'k Heb niijn smart en onvermogen

Steeds voor oogen. Bij 't vooruit-

18. 'k Wil mijn misdaan, die U tergen.

Niet verbergen; Ik bedek voor U die niet;

'k Ben vanwege al mvjn zonden. Die my

wonden. Vol van kommer en verdriet.

19. Maar mijn vijand zie ik leven, Hoog

verheven, Machtig, vriJ van smart en

nood; Die, om valsche reen verbolgen. Mij

vervolgen. Nemen toe en worden groot.

20. Zi,j, die kwaad voor goed vergelden.

Last'ren, schelden, En vervolgen my ge-

staag; Ja zij zyn op mij gebeten; Wantzü

weten. Dat ik naar het goede jaag.

21. Zie my, Heeb, wien elk moet duch-
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ten, Tot U vluchten; O mijn God, ver-

laat mij niet; Blijf niet, wegens mijn

gebreken, Ver geweken; Toon, dat

-4M' t ±-è^^^=^
„mij; Mijn dagen zijn bij U geteld; Ai,

^m =y—s*^-A

—

A < ?

„leer mij hoe vergankelijk ik zij; Een

gP4—f=^^^^^=^-^^^^^^^^^!^^^^̂ ^

22. Heer, ik voel mjn krachten wijken

En bezwijken; Haast Ü tot mijn hulp,

en red, Ked mü, Schutsheer, God

der goden. Troost in nooden, Groote

m ^ESE
Hoorder van 't gebed.

DE XXXIX PSALM.n
X k zei: nu zal ik letten op mijn paan,

Om met miJn tong niet t'overtreên; Ik

zal geen woord uit mijnen mond doen

2
gaan. Maar breid'len dien in tegenheön;

I I 1 I 1 rt =5— • é
"-6—<>—^'

' o <. <" » V - ^^^
Terwijl hij, die mij boos'lijk tegenstreeft,

^m ^
Nog daag'lüks mij voor oogen zweeft.

-<v-

2. Ik was verstomd, ik sprak van 't goede

niet; Maar dit verzwaarde mijne smart;^ ^^ T=^f=r
Mijn geest werd heet in 't binnenst door

\ ^ o o ^m
verdriet; Een vuur ontstak mijn pein-

zend hart, Dat, ondanks raijn besluiten.

in mijn leed, Myn tong op 't laatst

I ^ ^
dus spreken deed:

3. ,0 Heer, ontdek miJn levenseind aan

m
„handbreed is mijn tijd gesteld; Ja die is

„niets; want, schoon de mensch zich vleit,

g l
<* ft ,v » »^^ ^^

3z^
„De sterkst' is enkel ijdelheid.

4. „Gaat niet de mensch, als in een beeld,

„daar heen, Gelijk een schaduw, die ver-

=?=^ ^
„dwynt? Men woelt vergeefs; men brengt

-»v-

„met zorg bijeen Al wat op aard' be-

„geerlijk schijnt, En niemand is verze-

„kerd, wie eens al Die goed'ren naar

,zich nemen zal."

PAUZE.

5. Nu dan, o Heer, wat is 't, dat ik ver-

wacht? Mijn hope staat op U alleen.

Verlos mij, door uw onweêrstaanb're

kracht, Van al mijn ongerechtigheên. En

stel my niet, getrouwe Toeverlaat, Den

dwazen sterv'ling tot een smaad.

6. Ik ben verstomd, en zal mjjn mond voort-

aan Niet opendoen, wijl Gij het deedt.

tt ^ ^ 1' T t t <
Neem uwe plaag van mü, houd op van

slaan. En maak een einde aan miJn

.1 \ ^'g#:^ ^^
leed: Mijn kracht bezwijkt, omdat mij
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uwe hand Zoo fel bestrijdt van allen kant.

7. Wanneer uw straf op eenen sterv'ling

stort, Omdat hij uwe wet vergeet, Ver-

^^m
dwijnt zijn ?lans, ztjn kracht vergaat in

4f=^
't kort, Gelijk de schoonheid van een

-»—o-

kleed, Waarover zich alom de mot ver-

?^
spreidt: Gewis, de mensch is Ijdelheid.

8. Hoor mü'n gebed, mijn bang geroep, o

Heeh, Daar 'k schreiend U mijn leed

^J»^^ - ^ t^feZ=3»—

^

^^^̂ ^
vertoon; Ik, die bij U als vreemdeling

v̂erkeer. En hier, gelijk mijn vaders,^m ^
woon. Ai, wend uw hand en plagen van

Hl. » <* • <^ ^m o » <v^
mij af; Verkwik mjj, eer ik daal in 't graf.

DE XL PSALM. f^M ^^ ï
eb lang den Heer in münen

4 ,v .V ^^5»==5?^E5^Eg^^
druk verwacht, En Hij heeft zich tot

^ ^
<s jO o »=; ^^ ^E2

my geneigd; Ik riep, door nood op

-O <> ^^

^
nood bedreigd: Hü gaf gehoor aan mü-

^i—^ '-y^ \ ^
ne jammerklacht. Mij, in den kuil ver- ,

^^^^^^ ^?5=E^E
zonken. Mij heeft Hij hulp geschonken.

t—1^
? r :jCe: i^

Gevoerd uit modd'rig slijk; Mij op een

rots gezet. Daar ik, met vasten tred.

=5=

Die jammerkolk ontwijk.

zijn eer, Een lofzang. Velen zullen 't

vreezen, en vertrouiyen op den Heer.
-»—«^

Wel hem, die 't Opperwezen Dus kin-

derlijk mag vreezen. Op Hem vertrou-

wen stelt. En, in gevaar, geen kra-ht

Van ijd'le trotschaards wacht, Van leu

3. Mijn God, Gij hebt uw wond'ren groot

gemaakt: Wie is 't, die 't onbepaald getal

geest zoo vlug, wat tong zoo welbe-

spraakt? Geen slachtvee, geen altaren,
^

Vol spijs ten offer, waren Het voorwerp

van uw lust; Gij hebt miJ, naar uw
-tv—<v-

woord. Mijn ooren doorgeboord. En

4. Brandofferen, noch offer voor de schuld.

Voldeden aan uw eisch, noch eer. Toen
O » *^

zeid' ik: Zie, ik kom, o Heer; De rol des

Boeks is met mijn naam vervuld. Mijn

ziel, U opgedragen. Wil U alleen beha-

gen; Mijn liefd' en ijver brandt; Ik

2. Hü geeft m' opnieuw eeu dapklied tot 1 diaag uw heil'ge wet. Die Gij dea sterv*!
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» o jr-^=^
fg|

^

ling zet, In 't binnenst ingewand.

^^ g^:-o A "^

5. Uw heilleer wordt door mij alom ver-

breid; 'k Bedwing mijn tong en lippen—^_ O ^\ ^s 1
1 rt > ^

niet; GiJ weet het, Heer, die alles ziet.

^ O —^—^ <^^ t~~t~^~^^

—

'

Myn hart verbergt nooit uw gerechtig-

heid; Uw waarheid doe ik hooren; Uw

heil, den mensch beschoren, Vloeit daag'-
^^ <f-—^^ O O <^

<

)

> ^

lijks uit mijn mond; Uw gunst, uw

trouw, uw woord En Godsgeheimen

Met schand' in 't vluchten sneven, Wier

lust is in mijn kwaad; Verwoesting zü

het loon, Voor al den schimp en hoon

Van hem, die my versmaadt.^^
8. Verheug het volk, verblijd hen allen.^

hoort Uw talryk volk in 't rond.^^ ^=^
6- G' onthoudt, o Heer, dan uw barm-

hartigheên Mij nooit, in knellend ziels-

gevaar; Dat mij uw gunst en trouw
^

:A- ^ -

m;j vind bestreên. Ik voel mij aange-

grepen Door zonden, fel benepen; Een
p ^ <

,
> 1,^=^

—

<> i>
'i

'» \^ j—
heir, niet t' overzien; Die ik veel min-

der, dan Mijn hoofdhaar, tellen kan; Zi.]

doen mijn krachten vliên.

7. 't Behaag' U mü te redden uit den
3fc:

nood; O Heer, bied vaardig onderstand;

Heer, Die naar U zoeken t' eiken stond;

Leg steeds uw vrienden in den mond:
^ t t tiX^^ o .v--/

Den grooten God zij eeuwig lof en eer."

-^ \ \ É <> o
^

Schoon 'k arm ben en ellendig, Denkt

God aan mü bestendig; Gy zi,jt mün

hulp, mijn kracht, Myn Redder; o mtjn

God, Bestierder van mijn lot. Vertoef

niet, hoor mijn klacht.

^rs
DE XLI PSALM. ^

/

elzalig hij, die zich verstandi:

g-^f;^^^^==^g{E^-h=^
1:;^

M^—t
En overstort met ^schaamt' en schand'

Hen, die myn ziel vervolgen tot den

draagt Bij oen ellendig mensch: De Heer

zal hem, wanneer hij treurt en klaagt.

Bevrijden naar zijn wensch; Behoeden,

en doen leven, hier op aard'; In vree

en zaligheid; Nooit van zijn God verlaten,

=F^
maar bewaard Voor 's vijands boos beleid.

q^i^—r-t—^-^—t-t- -t.

—

xf-

2. De Heer zal hem, op 't ziekbed neer-

dOQd; Laat z' achterwaarts gedreven, 1 Gü maakt, dat zelfs z\iQ gansche leger
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wordt Veranderd door uw macht. Ik

-U -.-I .v-^

heb tot God geroepen om gena; 'k Zei

in mi.jn angst en leed: Genees mü, Hekr,

die b\j U schuldig sta, En tegen U misdeed

È^
3. In plaats van troost, vervolst mij

'svijands blaam; Zü zeggen tot elkaar:

„Waar blijft zijn dood? wanneer ver-

gaat zijn naam?" Komt iemand van die

stout, Terwi^jl hlJ at mi,jn brood. MaarGy,

o Heek, schiet tot mijn hulpe toe; Bewijs

gena,'en red, En richt mij op; dat ik vergel-

ding doe. En d' ontrouw ralen zett'.

I-r—; > -^

i ^^ ^m^u

schaar, Om my te zien, dan spreekt hij

i
-U ^

—\ ^ ^v ^j» -̂=^

valsch, en, smeedt Mtj kwaad, zooveel

hy kan; Als hij terug van mij naar buiten

treedt, Spreekt hü er and'ren van.

PAÜZE.

4. Zü momp'len saam, vervuld met bitt'-

ren haat; Van raadslaan nimmer moê,
3Vz—«-*- * -

Bedenken zü een goddeloos verraad; Men

zegt; „Gods geeselroê Treft hem gewis;

„een schenddaad kleeft hem aan; Hü

ri y \ t^^ ^-v

„ligt voor eeuwig neer; Nu zult gü

„hem niet weder op zien staan, Her-

^^
„steld gelyk weleer."

5. Zelfs hü, op wien ik voormaals heb

6. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw

hieraan, Dat zich mijn vijand niet Be-

roemen zal, noch ik te gronde gaan;

Wijl Gij mij bijstand biedt, Mü onder-

uw aangezicht. Met teed're zorg en trouwe

hulp, geleidt Naar 't eeuwig zal]g licht.

'rTLooft Isrels God; roept, door all'

eeuwigheên. Des Heeeen grootheid uit;

Dat elk met mü zijn lofzang en gebeên

Met Amen, Amen sluit'.

DE XLII PSALM, y /

Verhief züu hiel, en sloeg mu üer eu

Schreeuwt niet sterker naar 't genot Van

de frissche waterstroomen. Dan myn

^iel verlangt naar^God. Ja m ü n ziel dorst

naar den Heer; God des levens, ach, wan-

neer Zal ik naad'ren voor uw oogen, In

uw huis uw naam verhoogen?

2. 'k Heb mija ti-anen, onder 't klagen, Tot
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m;in spijze dag en nacht; Daar mün

spotters durven vragen; „Waar ia God,

dien gij verwacht?" Mijn benauwde ziel

versmelt, Als zij zich voor oogen stelt,

Hoe ik, onder stem en snaren, Feest

hield met Gods blijde scharen.

3- O mijn ziel, v?at buigt g'u neder?

Waartoe zijt g'in mü ontrust? Voed

mijn lied; 'k Zal zijn lof zelfs in den—^. O ^ »
f y=3^—^TT^^

nacht Zingen, daar ik Hem verwaclit,

En mtjn hart, wat mü moog' trelTen,

Tot den God mijns levens heffen.

6. 'k Zal tot God, mijn Steenrots, spreken:

„Waarom, Heer, vergeet Gij mü? 'k Ga

„in 't zwart, door rouv^ bezweken. Om^ E £̂ =^=^

het oud vertrouwen weder; Zoek in
'

c> ^

'sHoogsten lof uw lust: Want Gods goed-

heid zal uw druk Eens verwisslen in

|4ir-_-»-^iV^ ^ $ ^ A ! .. -/

geluk; Hoop op God, sla 'toog naar

4. 'k Denk aan U, o God, in 't klagen.

Uit de landstreek derJordaan; Van mijn

leed doe 'k Hermon wagen; 'k Roep van

't klein gebergt' U aan. 'k Zucht, d.tar kolk
rt A ^ ^ —O A_

en afgrond loeit. Daar 'tgedruiscii der

waat'ren groeit, Daar uw golven, daar

uw baren Mijn benauwde ziel vervaren.

PAUZE.

5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij,

die 's daags zijn gunst gebiedt; 'k Zal in

,mijns vi.jands dwing'landjj. Die mij

3 t
îü=S

„hoont, mtj 'l hart doorboort, Dat gestaag

,deez' last'ring hoort: Waar is God, op^ m ~g~"^

„wien gij bouwdet, En aan wien g'uw

"3—<^-4—

^

zaak vertrouwdet?"

7. O mlJn ziel, wat buigt g'u neder?
3fc

AVaartoe zijt g'in miJ ontrust? Voed

het oud vertrouwen weder; Zoek in

'sHoogsten lof uw lust; Menigwerf heeft

Hij uw druk Doen verand'ren in geluk;

Hoop op Hem, sla 'toog naar boven;

Ik zal God, miJn God, nog loven.

(^
^

DE XLIII PSALM. //J

educhte God, hoor mijn gebeden;

T=^ ^ ë ^

strijd voor myn recht, en maak mij vrü

Van hen, die, vol arglistighcden, Gerech-

dit vertrouwen leven, En dat melden in I tigheid en trouw vertreden; Opdai mün
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r^f=^ ^=^^^=^5^
ziel uw naam belij', En U geheiligd zij.

zt:

2. Mi,jn God, ik steun op uw vermogen,

Gij zyt de sterlcte van niijn liart;

Waarom verstoot Gij m' uit uw oogen?

Waarom ga ik, terneer gebogen. Door

's viiands wreed geweld benard, Ge-

staag in 'taak'lig zwart?

0^
Sis

DE XLIV PSALM, ^y •

God, wij mochten met onz ooren

m
3. Zend, Heer, uw licht en waarheid

Weleer van onze vaad'ron hooren, Wat

werk Gij in hun dagen wrocht, Hoe

G' oudtijds hen met heil bezocht. Gij

hebt de heid'nen mei uw hand Verdre-

ven, dat zij 't erf verlieten; Hen fel ge-
-^ :- A >

• * ''

plaagd, uw volk geplant, En op het

=^:^V ï- ^^
neder. En breng mü, door dien glans

40- ' '̂ ^^̂ ^^^̂
geleid. Tot uw gewijde tente weder;

A 1--^
:3S=^

Dan klimt mijn bange ziel gereeder

Ten berge van uw heiligheid. Daar

mü uw gunst verbeidt.

4. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God,
3fc

mijn God, de bron van vreugd; Dan zal ik,

juichend, stem en snaren Ten roem van

id±-
weeld'rigst voort doen schieten.

2. Hun zwanrd deed hen dit lanfl niet

erven; Hun arm deed hen geen lieil

verwerven; Maar uwe rechterhan d, uw

macht, Heeft hun dien voorspoed toe-

^
gebracht; De glans van 'tGoddlijk aan-

zijne goedheid paren, Die, na kortstondig

ongeneugt', Mij eindeloos verlieugt.

5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen ?

Wat zyt g'onrustig in uw lot? Berust in

TT~i n^^^-^^-r^
'sHeeren welbehagen; Hij doet welhaast

uw heilzon dagen; Uw hoop herleev'.

naar zün gebod; Myn redder is mijn God. j wy Die tegen oaa de wapens wenden,

gezicht Heeft hen de zege we^ doen

dragen; Want Gij omscheent hen met

het licht Van uw genadig welbehagen.
3C

3. Gij zelf, o God, die, uit uw woning,

Ons hulp verleendet, zijt mijn Koning;

Verlos ons van 't gedreigde kwaad; Ge-

bied het heil voor Jakobs zaad. G^ doet

ons onze weSrpartij Met hoornen stoo-

ten in de lenden; In uwen naam vertreden
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i. Stap ik vol nioeds ten ooreloge,

'k Vertrouw niet op mijn stalen bo!,'6; Ik

weet, dat, in den heeten strijd, Mij zwaard

noch dapperheid bevrüdt; Maar Gij ver-

lost don veeaen Staat, Van 's vijands

t=^^ / A-V
i? <l:-^

maclit,_ waarvoor wij duchten; Ook doet
3fc

uw hand al wie ons haat Met schand'

strooid, vol kommer, leven.

7. Het volk, dat Gij hebt uitverkoren.

Verkoopt G'aan die uw erfdeel storen.

Voor geen waardij, hoe min men bied',

En hunnen prtjs verhoogt GiJ niet. Gij

Irtny- É ^ ^^^^^

stelt ons tot een bitt'ren smaad Voor

! 0- r̂r-t± =^=ö= 3^
schamp're buren, die ons honen; De spot

en schaamte henen vluchten.

ï PAUZE.

5. 't Is God, dien w' onzen Redder noemen,

^n wien w'ons al den dag beroemen;

Den lof uws naams, alom verbreid, Ver-

heffen wy in eeuwigheid. Maar nu ver-

stoot Gij ons, o Heer, Wij zien ons

hoofd met schand' bedekken; Dewyl Gü

met ons heir niet meer, Ter hLrfpTaïs"

^^^F—l ^ t

6. Gij doet ons bevend rugwaarts wijken

En steeds voor d' overmacht bezwijken^

Van haat'ren, die ons goed en bloed

Vast rooven in hun euvelmoed. Gelyk

de schapen, die men slacht, Hebt G'ons

aan hen tot spijs gegeven; Ons onder

't heidendom gebracht, Ditar wy ver-

en schimp straalt van 't gelaat Der vol-
zt-

ken, die rondom ons wonen.

8. Gij doet ons tot een spi'eekwoord

strekken Den heid'nen, daar G'ons heen

doet trekken; En 't volk, dat ons te snood

berooft. Schudt over ons, afkeerig.

't hoofd. Mi,jn schande stelt men valsch in

't licht, Z'is nimmer uit mijn oog gewe-

ken; De schaamte dekt mijn aangezicht,
-IV-

Zoodat ik 't hoofd niet op durf steken.

9. De stem des honers moet ik hoe-

ren, Zu'n lastertaal klinkt mij in

d'ooi^en; De booze vijand koelt zijn moed,

En dorst wraakgierig naar ons bloed.

"Wij hebben echter in die smart, Schoon

wij dit alles ondervonden, U niet ver-

geten in tuiS tiart, Noch trouw'loos uw
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m A l o
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verbond geschonden.

II PAUZE.

3È ï^ -jSy-^Ẑ

10. Ons hart heeft zich van U, in nooden,

Met afgekeerd tot valsche goden, En onze

gang week niet van 't pad, Dat Gij ons

voorgeschreven hadt; Al hebt 6' ons, in

uw toornegloed, Verpletterd in een plaats

der draken, En ons verdrukt en bang

gemoed De doodsvalleien doen genaken.

^11. Ja, hadden w', in dien druk gezeten,

=*=^^^^^
Den naam van onzen God vergeten. De

handen, in verlegenheid, Tot vreemde

goden uitgebreid, Zou God, naar zyn on

kreukbaar recht. Die euveldaad niet onder-

^=^
zoeken? Al wat in 't hart wordt over

H=-»

legd, Kent Hij, tot in de diepste hoeken.

1.(1; » l i
i
,
\ o <>-^ -j—

t ^^ i> y

12. Maar wij, om uwentwil verdreven.

i.^TT j=^=^
Verliezen, al den dag, het leven; Wij

^^
worden slechts van hen geacht Als

schapen, voor het mes gebracht. Waak

S -g » y
op, o Heer, waarom toch zoudt Gy sla-

h " O T~t ^ ^^ ret-n»^^ :5ï^

pen, en de smart vergrooten? Ontwaak,

Hirl ^ l
if » /

£
toon dat G' ons nog aanschouwt, En ons

niet eeuwig wilt verstooten.

13. Waarom, daar wij uw bi.jstand vergen,

Zoudt Gu uw aangezicht verbergen?

Waarom vergeten onz' ellend' En onder-

drukking zonder end? Want onze ziel,

die nauw'lijks leeft. Is treurig in het

stof gebogen ; Daar onze buik aan d' aarde
-A-

kleeft. Bezwijken wü in onvermogen.
-tv-

11. sta op, o God, toon medelijden, Laat

ons uw arm van nood bevrijden, Ver-

I

^T. I
.1 A A o ^ ^

los ons uit den angst, o Heer; Zoo

krijgt uw goedheid eeuwig d' eer.

DE XLV PSALM,
•
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gelingen. Zal 't schoonste lied van eenen

Koning zingen; Terwijl de Geest mijn

gladde tonge drijft, Is z'als de pen van

een die vaardig schrijft. Beminlijk Vorst,

uw schoonheid, hoog te loven, Gaat al het

schoon der menschen ver te boven; Gena

is op uw lippen uitgestort; Dies G'eeu-

wiglijk van God gezegend wordt.

2. Gord, gord, o Held, uw zwaard aan

uwe zijde, Uw blinkend zwaard, zoo

scherp gewet tea atryde; Vertoou ,.u\jr ^
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glans, vertoon uw majesteit; Rijd zege-

rijk in uwe -heerlijkheid Op 'tzuiv're

woord der waarheid; rijd voorspoedig,

En heersch alom rechtvaardig en zacht-

moedig; Uw rechterhana zal 'tGodd

lijk rjjk behoên, En in den krijg

3. Uw pijlen, fel van uwen boog gedre-

ven, Zijn scherp, en doen geheele volken

beven; Zij vellen neer wat uw vermo-

gen tart. En dringen diep in 's vijands

wreev'lig hart. Gij zult, o God, in eeuwig-

heid bekleeden Den vasten troon van
-I-

uw gerechtigheden; De rijksstaf, dien

uw hooge majesteit In 't Godsrijk zwaait,

heerscht met rechtmatigheid.

4. O God, uw God heeft mild U overgoten

Met vreugdezalf, meer dan uw meêge-

geur uw ziel verblijdt!

PAUZE.

5. Men ziet U blij, in statelijke reien.

Door docht'ren zelfs van koningen ge-

leien ; De koningin staat aan uw rech-

Bïf^=^ =H—H=T=^^
terhand In 't fijnste goud van Ophirs

mijnrijk land. O Dochter, hoor, en zie,

en neig uw ooren ; Verlaat, vergeet, wat

JF4=y^^=^^F^z;:,zrrt==^^^
ooit u kon bekoren, Uws vaders huis, uw

^^

—

V i> o- =^ » y

volk, en wat voorheen U dierbaar en

^m^ ^3E
beminnenswaardig scheen.

rij?- <> T=^ *rT"~^~~^
6. Dan zal de Vorst van al uw schoon

^U-... <-4.:^ i
is—

^

nooten. Omdat uw ziel de goddeloosheid
j

I
A

,
1 A b A A I

1
1

'' ' ^ "^

I
1

I
^ V

haat, En 't recht bemint. Uw vorst'lijk

rijksgewaad, U toegevoerd uit elpenbee-

nen hoven. Vol eed'len geur, doet elk

uw hoogheid loven; Hoe ruikt de min'

getuigen. Hij is uw Heer, dies moet

g' u voor Hem buigen, 'k Zie Tj'rus dan,

die rijke wereldstad, U hulde doen, en

off'ren schat op schat. De koningstelg.

die Hij ziJn bruid wil noemen, Is meest

't Borduursel is, naar vorstelijken staat.
^—

»

t^^=rr ^^ » <> o
Van louter goud gewerkt in 't praalgewaad.

-D-H^ ^^^ o o ^^M
7. Straks leidt men haar in staatsie, uit^ ^?^E ^ m
haar woning, In kleeding, rijk gestikt.

tot haren Koning; Zoo treedt zij voort

m é m =^ =^=^ ^ ^
4^

^ ea kassie wyd en zijd, En d' aloë, wier J met al dea maagdenstoet, Die haar ver-
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zelt, U viooiyk tegemoet. Zij zullen bly,

geleld met lofgezangen, De vreugde voên,

die afstraalt van haar wangen, Tot zij,

daar elk gewaagt van haren lof, ter brui-

loft treên in 't koninklijke hof.

TrM~. 1~

—

\
—

^^i^ A ^ <? <» Jl

^

^^F=^
i ''N-» ^ '^

"-
-1— 1

'*'^y~^
8. In plaats van uw doorlucht' en vrome

vaad'ren, Zult Gij eerlang uw zonen
o ^\ l ., o *^

zien vergaad'ren, En stellen hen door
"

f ^ ^ ^^^
.; l t~^T

~

uw geduchte hand, Al 't aardrijk door,

Ir^—kits: ^
in vorsteiyken stand. Ik zal uw naam

bij elk geslacht doen kennen; Van kind

tot kind zal 't zich aan U gewennen; Zoo

rolt uw lof op 't ruime wereldrond, In

^ES
eeuwigheid, uit aller volk'ren mond.

DE XLVI PSALM.

G
JT

^ »
f f ? ^ ^f t~^~»

' :^

od is een toevlucht voor de zijnen,

l l .1-^^ i » /
Hun sterkt', als zy door droefheid kwy

nen; Zij werden steeds zyn hulp gewaar

In zielsbenauwdheid, in gevaar; Dies

zal geen vrees ons doen bezwijken,—
^^ _^ >

'
' <^^'^ <? - t ^

~

Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wy-

ken, Schoon 't hoogst gebergt' uit zyne

stee Verzet wierd in het hart der zee.

8. l^t vrij bet scliuiiaeud zeeuat biui:

4 .\ 6 l V̂ ^^j
schen; D' ontroerde waat'ren hevig rui-

schen; De golven mogen, door haar woên,

Het berggevaarte daav'ren doen: De

stad, het heiligdom, de woning Van God,

den allerhoogsten Koning, Wordt in

haar muren, t' allen tijd, Door beekjes

3. Geen onheil zal de slad verstoren,

Waar God zijn woning heeft verkoren;

God zal haar redden uit den nood. Bij

't dagen van het morgenrood. Men zag

de heid'nen kwaad beramen; De ko-

ninkrijken spanden samen; Maar God

verhief zijn stem, en d' aard' Versmolt,

voor 'sHoogsten toorn vervaard.

PAUZE.

4. De Heee, De God der legerscharen,

Is met ons, hoedt ons in gevaren; De

Heee, de God van Jakobs zaad, Is ons

een burcht, een toeverlaat. Komt, wilt

schouwt des Hoogsten groote werken:

Zijn macht, die nooit te stuiten is.

Maakt d' aarde tot een wildernis.
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5. God stilt, alom, het oorelogen; Zijn

arm verbreekt de taaie bogen, Doet

P A 6 1 ,N » ö A. —
1

I
I

'*^

]
' ^^ ly^

spies en speer aan stukken slaan, En

wagens door het vuur vergaan. „Laat

af," dus spreekt de Heer der heeren;
u A ~A s> » A \-—»—

^

„Weet, Ik ben God; elk moet Mij eeren;
o » ^ =3;^—^ ,v ^ ^^
P — 'Ti ^ <' g^^

„Het heidendom, ja 't gansch heelal, Ver-

,hooge Mü met lofgeschal."

6. De Heer, de God der legerscharen,

Is met ons, hoedt ons in gevaren;

De Heer, de God van Jakobs zaad.

Is ons een burcht, een toeverlaat.

DE XLVII PSALM.w
uicht. o volken, juicht; Handklapt,

en betuigt Onzen God uw vreugd; Weest

te zaam verheugd; Zingt des Hoogsten

eer ; Buigt u voor Hem neer. Alles ducht

zün kracht; Alles vreest zijn macht; Zijne

majesteit Maakt haar heerlijkheid. Over

't rond der aard, Wud en zijd vermaard.

2. Naar Gods wijs bestel. Op Gods hoog

bevel. Slaan wij, door zyn hand. Volken

aan den band; Die, door ons verneêrd.

bUJk, Hoe Hy, liefderijk, Aan zün woord

gedenkt, d'Erfenis ons schenkt, Jakobs

3. God vaart, voor het oog. Met gejuich

heerlijkheid, Aan hem toegezeid.

i^^
4 l ^ "> -4-jr-V

^Cs=^ ^^
omhoog; 't Schel bazuingeluid Galmt

Gods glorie uit. Heft den lofzang aan.

:;mbzH^^Zingt zijn wonderdaan, Zingt de schoon-

"^ \ —6 \. \ "«<>
» » /

ste stof. Zingt des Konings lof. Met een

zuiv'ren galm, Met een blyden psalm;

Hij, de Vorst der aard'. Is die hulde waard.
'^^ <^ 4 l \ <v \ ^^
4. Zingt des Hoogsten eer, Opdat ieder

^^ t
^'^—M* ^'^m

leer', Hoe Hü heerscht alom Over 't hei-Ö ^:^-^-i

—

i- =<F=?
dendom: Hoe Hij van zijn troon Geeft

^^^
zijn rijksgeboön, Waar het al voor bukt.

Eed'len, gansch verrukt. Nu hun 't

Godd'lijk licht Straalt in 't aangezicht,

6
^'^ \ <r \ i l ,6

Deelen in ons lot, Eeren Abrams God.

5. d' Eersten van den Staat, Die den on-
3fc

derzaat. Naar Gods wijze wet, ZiJn ten

schild gezet, Eeren 's Hoogsten macht.

fc
.<> \ ^ l ^
God munt uit in kracht.

DE XLVIII PSALM. f^
e Heer is groot; elk zing' zijn

iï II» • o
i
t ? »"^ W » ^

DOM.^ oea PYtrü^efd, §trefe!^e« t9t eea 1 lof la öalema stad ea tempelliof> Waar
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onze God, bij zuiv're tonen, Op zijnen

heil'gen berg wil wonen. Hoe schoon,

hoe welgelegen, Wat vreugd voor d' aard',

wat zegen. Is Sions berg! hoe grootsch,

ĥoe blü, Hoe heerlijk aan de noorderzij'!

Wie is 't, die niet de Godsstad roemt. De

2. In haar paleizen vestigt God Zijn troon;^

stad des groeten Konings noemt?

^^t-^F^^4^^--^-^--^^
wordt daar erkend, een slot, Een hoog

F^ ,1 p=~t ; ^^ W
vertrek voor 't volk te wezen ; Geen

3F=^
vorsten heeft men daar te vreezen. Pas

t—t

—

'M~^> f=m
hadden zy, verbonden, Den tocht zich

S «o <> » f=f-i~^^̂
onderwonden, Pas hadden zij de stad in

i=3fc: -<t ^0^

'toog, Of hun verwond'ring steeg zoo

IZ3fc » OïZ"T~"^rT ^^5E
hoog, Dat, Sion slechts van ver te zien.

Hen straks van schrik terug deed vliên.

3. Daar greep hen beving aan, vervaard,

Vol smart, gelijk een vrouw die baart.

I
I
A b 6 .y I <v I I

==
1 ''

1
1 ^^'-i— ^ V o <>

.

Zoo doet G' een oostenwind de kielen

Van Tharsis' vloot in zee vernielen. Wij

zagen, 't geen onz' ooren Voorheen slechts

mochten hooren, In deze stad, den troon

der eer, Van God, der legerscharen Heee

^ <^ t t ^ ^
'

^^ ^"^
ti^!^

Bii z;al, door macht ea kloeke daan. In

eeuwigheid haar vast doen staan.

PAUZE.

4. Wij, o verheven Majesteit, Gedenken

uw weldadigheid In 't midden van uw

heil'ge woning. Gelijk uw naam is, groote

Koning, Bij ons terecht geprezen, Zoo

is uw roem gerezen, En by de volken

zeer vermaard. Tot aan het uiterst eind*

der aard. Uw rechterhand, die 't kwaad

niet duldt. Is met gerechtigheid vervuld.

5. Dat Sions berg weergalm' van vreugd;

Laat Juda's dochters zijn verheugd; Wijl

Gij haar vijand sloegt in 't strijden. Gaat

Sion rond aan alle zijden; Telt al de

vestingwerken En torens, die 't verster-

kte- ^-=±^

ken; Ja ziet, met een oplettend oog.

Paleizen steig'ren hemelhoog. En stout

verduren al 't geweld. Opdat gij 't aan

6. Want deze God is onze God; Hy is

ons deel, ons zalig lot. Door tijd noch

eeuwigheid te scheiden; Ter dood toe

zal Hij ons geleiden.'
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toos 't licht te zien, En, door zijn schat,

_wereld^j7oont, 't Zij laag van staat, of

komt, l uistert naar dit woord. Mijn mond

het naar bederf t'ontvliên. Hü ziet elk
tV—iV-

uiir der wüzen levensend; Der dwazen

dood blijft hem niet onbekend; Hü ziet,

^j mij in 't hart opmerkzaam overdacht.
-tV-

11^ neig het oor, daar 'kop Gods in

en zal u, pp de snaren Der blijde harp,

Maar dat zy 't al aan and'ren overlaten.
-A-

4. Al zegt zijn hart: „Mijn huis zal eeuwig

3^
„staan. Van kind tot kind gedurig over-
=^ -^-r^
„gaan"; Al heeft hü 't land, waarop zijn

trotschheid roemt, Zijn grootschheid

5
bouwt, naar zijnen naam genoemd; 't Is

mij bestrijdt,_ Als ik omringd, benauwd

alles wind, waar zich zijn hart meè

streelt; De mensch, hoe mild door 't

-(^ ^—^^
= I . A /

treft, die op^zijn schat betrouwt. En

al zjjn roem op grooten rijkdom bouwt,

macht en staat verheven. Vergaat

als 't vee, en derft in 't eind het leven.

PAUZE.

En hy zichzelf door dwazen hoogmoed^ ^
3. Hij kan dien prys der ziele, dat rant-

soen, Aan God in tijd noch eeuwigheid

Yoldoen; Hij wenaclit vergeels, hier al-

't zelfde doolpad voort. De dood maait ook
A '^ Ó <V A ;,;

-A 1 _ _ ^i

dierkind'ren leven af; Ztj volgen hen,

als scha] en, naar het graf; Eu in den

I
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^^
dag, den grooten dag des Heeren, Zal

^^
over hen d' oprechte triomfeeren.

6. Men denkt niet meer aan hun
» » A ^ <i

—^^ » O ^
verleden staat, Wijl al hun glans met

hen in 't graf vergaat; Maar na den

dood is 't leven mij bereid; God neemt

mij op in zyne heerlijkheid. Vreest hem

dan niet, die groote schatten heeft.

Wiens machtig huis in eer en aanzien

leeft; Want hij zal niets in 't sterven—• . -(, V J-

met zich dragen; Zyn naam, zyn roem.

't ligt al terneergeslagen.

7. Schoon hij zich op deez' aard' in wel-

lust baadt, En ieder roemt zijn weeld'

^m
en overdaad, Hij daalt nochtans, gelijk

zijn gansch geslacht. Vervreemd van

2
God, in 's afgronds donk'ren nacht. Gij

met macht, En roept deez' aard', vandaar

de zon, met pracht, In 'toosten rijst, tot

daar z'in zee verdwijnt. Uit Sion, zoo

volkomen schoon, verschijnt God vol

van glans, omop zyn troon testygen; Hy,

onze God, Hij komt en zal niet zwijgen.

2. Verterend vuur gaat voor zijn aanzicht

heen; Een felle storm verzelt alom zijn

treên. Nu Hü zijn volk zal richten voor

elks oog. Roept Hij tot aard' en hemel

van omhoog: „Verzamelt Mij mijn dier-

„b're gunstgenooten, Die mijn verbond

dan, o mensch, hoe waard, hoe groot in

fep ^m.
eer, Zoo gij den wil versmaadt van^ ^ 3

A O <^''
^ /

uwen Heer, Dan gaat gij, als de bees-

t ^ l .^ ..

ten, haast verloren; Een wis verderf is

u ten lot beschoren.

D
DE L PSALM. ^/^

er goden God verheft zijn stem

3. De heem'len zijn getuigen van zijn

recht; Want God is zelf de Eechter, die

't beslecht. „Hoor gij, mijn volk, hoor, Isrel,

„daar Ik tot U spreek en roep ; Ik, God,

„Ik ben uw God. 'k Bestraf u niet van-

„wege d' offeranden. Daar die gestaag

„voor Mij op 'touter branden.

4. „'kZal uit uw huis geen var, noch uit

„uw kooi Voor 't brandaltaar begeeren bok

„of ooi; Want al 'tgediert' der wouden

,is het myn; Wat beesten er op dui?end
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„bergen zijn, Wat vogels ooit rondom

„hun toppen vlogen, Het wild des velds,

„'t is al in mijn vermogen.

PAUZE.

5. „Nooit klaagd' Ik 'tu, indien Ik hon-

„ger had. Want d' aard' is mijn', en al

„wat zij bevat Zou stierenvleesch, of

„wat ooit raenschen voedt, Mijn spijze

„zijn? miJn drank der bokken bloed?

„Neen; offert God uw dankb're lofsre-

, zangen; 't Geen gij belooft, moet
M I A

„d' Allerhoogst' ontvangen.

6. Eoept in den nood tot Mij, uw God

„en Heer, Dan help Ik u, en gij geeft

„Gode d' eer." Maar zijne taal tot godde-

loozen luidt: „Waarom toch spreekt gij

„mijne wetten uit? Wat roemt gij u als

„mijn verbondelingcn. Daar g' u door

„woord noch straffen laat bedwingen?

7. „Ziet gij een dief, gij loopt met hem
at:

,en steelt; Gü zyt het, die met overspe-

„lers deelt In 't vuil vermaak van hun

„ontuchtigheên; Uw mond is vol van

„ohgebonden reen; Uw snoode tong is

„afgericht op liegen, En steeds gewend

„aan veinzen en bedriegen;

8. „Gij zit, gij spreekt van uwen broeder

,kwaad; Uw moeders zoon vervolgt gij

,bits met smaad, En lastert hem. Dit

„doet gij vrü en blij; Ik zw^jg; dies

„meent ge, dat Ik ben, als gy. 'k Zal

i

„over u een heilig vonnis vellen, En uw

:^F^^r^^ 3E^E
„gedrag u klaar voor oogen stellen.

9. „Verstaat dit toch, vergeters van Gods

„wet. Opdat Ik niet verscheur', en nie-

^^ ^ ^
„mand redd'. Wie 't dankbaar hart Mü

"1=^=^ ^^
„biedt ter offerand', Die geeft Mij eer, en

„elk, die met verstand Zyn wegen richt,^^^m ^—«-^
„mag op mijn gunst vertrouwen; Ik zal

^ ^
1 y '^ <»

—

i^ s> I

„Gods heil hem eeuwig doen aanschouwen."

DE LI PSALM. J^/

ena, o God, gena, hoor myn ge-

^m
bed; Verschoon mij toch naar uw barm-

hartigheden; Delg uit mijn schuld, ver-

geef mijn overtreden : Uw goedheid wordt
3>-

noch paal, noch perk gezet. Ai, wasch

m̂ij wel van ongerechtigheid; mijn

\ï^^=f=f i-O-i-^^ -

schuld ia zwaar, ik heb uw wet ge-
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schonden; Zie mijn berouw, hoor hoe

een boet'ling pleit, En reinig mij van al

2. Want ik gevoel de grootheid van mijn

^j. .v-4^
kwaad; Mijn zonde zie 'k mij steeds voor

oogen zweven, 'k Heb tegen U, ja Ü al

leen, misdreven; Uw wil en wet, hoe

heilig, stout versmaad. Ik heb gedaan.

wat kwaad was in uw oog; Dies ben ik,

Heer, uw gramschap dubbel waardig;

'k Erken mijn schuld, die U tot straf
4==j

.V -<>—=r^^
h "o <^ -^ ^ ^
bewoog; Uw doen is rein, uw vonnis

m ^ ^ ^E^
gansch rechtvaardi;

=5=ö̂ =$^ =?= è S=^
3. 't Is niet alleen dit kwaad, datioeptom

straf; Neen, 'k ben in oiigcrechtiglieid ge-

^^^ =«E^̂
=5E= ^^

boren; Mijn zonde maakt nüj 't voorwerp

B^i^ ^*=^
jp—3^g

Eï
van uw toren , Reeds van het uur van

mijn ontvang'nis af. Zie, Gy hebt lust

tot waarheid in 't gemoed; Gij, Heer, die

weet al wat ik heb misdreven, GiJ, die

mijn geest met wijsheid hadt gevoed. En

in mijn ziel uw Godd'lyk licht gegeven.

4. Ontzondig mij met hj-sop, en mün ziel.

Nu gansch melaatsch, zal rein zijn en

genezen. Wasch mij geheel, zoo zal ik

witter wezen, Dan sneeuw, die versch op

't aardrijk nederviel. Ai, geef mij weer ge-

wenschte ziolevreugd; Laat uit uw mond

mij stof tot blijdschap hooren; Zoo wordt

opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, En

in mijn geest de ware rust herboren.

PAUZE.

5. Verberg uw oog van mijn bedreven

kwaad, "Waardoor mijn ziel gevoelt de

diepste wonden; Delg, delg toch uit mijn

schuld en al mi,jn zonden, En spreek mij

vrij van mijne gruweldaad. Herschep

mijn hart, en reinig Gij, o Heer, Dio vuile

bron van al mijn wanbedrijven; Vernieuw

in niy een vasten geest, en leer My aan

uw dienst oprecht verbonden blyvon.

6. Verwerp mij van uw aangezicht toch

niet; Ai, laat van mij uw Heil'gen Geest

niet scheiden. Die kan alleen op 't reclite

spoor my leiden; Bestier mi,jn gang, daar

Gü miJn zwakheid ziet. Geef mijn ge-

ëJ-_-i_^-t =«=^
=t ^=^ ï

moed, dat nu angstvallig vreest, Deblijd-^ ^^3=^^-=^^
schap weer; doe op uw heil my hopen;

8
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Laat mü, gesterkt door eenen eed'len

geest, Volvaardig 't pad van uw ge-

7. Dan zal Ik elk, die 'theilspoor bijster

is, Vrijmoedig al uw rechte wegen leeren;

De zondaar zal zich dan tot U bekeeren,

En scheppen moed uit myn behoudenis.

O God, Gij God mijn heils, vergeef

mijn schuld. Mijn bloedschuld toch, hoe

billijk ook te doemen; Dan zal myn mond.

met zangstof weer vervuld, L'w heilig

Pi A t^ s> >s > 1

recht, gepaard met goedheid, roemen.

8. Heer, open Gij mijn lippen door uw

kracht, Zoo zal mijn mond uw lof ge-

staag vermelden. Geen offer kan voor

mijne zonden gelden; Behaagd' U dat,

straks wierd het U geslacht. Indien Gü

lust in brandend' off'ren hadt. Dan wierd

het vuur door mü gewis ontstoken ; Ik

spaarde dan noch zorg, noch vlijt, noch

schat, Maar zou 't altaar van offer-

9. Gods ofïers zijn een gansch verbroken

geest, Door schuldbesef getroffen en ver-

flagen; Dit offer kaïï^ïnv heilig oog be-

hagen; 't Is nooit, o God, van U veracht

geweest. Doe Sion wel, laat om mün

zwaren val Uw goedheid niet van zijne

biirg'ren wijken; Bouw Salem op, laat

nooit zijn muur en wal, Door uwe straf.

voor 's vijands macht bezweken.

10. Dan vindt Gij in onz' offeranden

lust. Waarmee wij Ü, naar 't heilig recht,

vereeren; Dan zal 't altaar de varren

gansch verteren; Dan wordt het vuur

daarop nooit uitgebluscht.

DE Lil PSALM. ^X
tF=?

aartoo u dus beroemd in 'tkwa-

^ TTJf
0-^ O g /

de, Vermeet'le dwingeland? Ik steun ge-

E_4 ^-4^^^^M^^;zg
rust op Gods genade En trouwen onder-

^^m ^ -^>

—

a—J-

stand. Zu'n goedheid duurt den ganschen

dag; Zijn almacht wekt ontzag.

2. Uw tong, die toelegt om te schaden.

En ais een scheermes snydt. Durft zich

met snood bedrog beraden, Uit bitt'ren

wrok en ntjd. Gy mint het onrecht; haat

de deugd; De logen baart u vreugd.

3. Gü grieft my door uw sohamp're woor-



den, Doortaai, die my verbaast; Gij tracht

=*=v^mü door uw tong to moorden; Maar beef;

PSALM Lil, LUL ^ ^ .J'^ 6?
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gÜ wordt welhaast Door God, die uw ge-

^i—

»

=^:^>--^'^=
drag verfoeit. Voor eeuwig uitgeroeid.

^fH^-<^^f^^
4. God zal u voor zijn wraak doen buk-

fe

e trotsche dwaas zegt in zijn boos

gemoed: „Er is geen God" Zij dooven

gruwelijke zeden Afschuwelijk; er is

ken. En, door zijn sterke hand, U uit uw

=^eF?^
tent eu schuilplaats rukken; Ontwort'len

uit UW stand. De vromen zullen, vrij van

-
^
—

o~

i^
nood. Dan lachen om uw dood.

5. „Zie," zal men zeggen, „zie den dwaze,

,Die, op zijn rykdom stout. Ons wilde

„door zya macht verba7,en. Op God niet

m^^m^
„heeft vertrouwd; Zijn sterkte kreeg hü

-<> <> A=
,door geweld; Nu licht hij ne'ergeveld.

2. God, die het recht met kracht verde-

digt, sloeg Van 's hemels troon zijn oogen

naar beneden Op Adams kroost, door-

zocht hun hart en zeden; Hi.) zag, of

zich geen mensch verstandig droeg, En

3. Hij zocht alom, maar -ach, Hij vond er

eeen: Want alle vleesch is trouw'loos af-

6. Maar ik zal als d' olijfboom groeien,

In 't Huis dos grooten Gods; Ik zal in

2
eer en Godsvrucht bloeien. God is mü'n

" 4

—

l
—^^^^^Z^ ^^^^

steun en rots; Op zijne gunst, mij toe-

-^ ^
. <>.

gezeid, Vertrouw 'k in eeuwigheid.

7. Mijn God, U zal ik eeuwig loven, Om

-O—'y- ^
dat Gy 't hebt gedaan; 'k Verwacht uw

^4 ^̂ I =^^^ ^^
trouwe hulp vanboven; Uw waarheid zal

4

—

^ ^=^ ^^ -^ i> y
bestaan ; Uw naam is voor 't oprecht

j

-i—M^-i^
moed Van al uw gunstvolk goed.

geweken; Het land is vol van stinkende

gebreken; Geen sterveling wil 't pad der

deugd betreên, Ja zelfs niet één.

4. Heeft dan dit volk, dat groeit in euvel-

daan, Geen kennis? Neen, thans durven

die ontzinden Met gulzigheid mlJn volk

als brood verslinden; Zy roepen op hun

godvergeten paan Zelfs God niet aan.

5. Op 't onverwachts zyn zij in angst ge-

bracht, Want God heeft uw belegeraars



68 PSALM LUI, LIV, LV, Sj, S4 , ^^^-

doen vluchten, Hun beend'ren zelfs vei--

trr—

r

^^ -^ <---j^

—

o »—

^

£
strooid; Die u deên zuchten, Hebt gij

beschaamd; want God verwerpt, veracht

6. Och, daalde 't heil uit Sion spoedig

neer Voor Israöl! Als God zijn volk uit

lijden En banden redt, zal Jakob zich

verblijden, En Israël, al juichend, geven

d'eer Aan zünen Heer.

DE LIV PSALM. J^

^

God, verlos mij uit den nood. En

red door uwen naam myn loven; Mijn

rechtzaak zH aan U verbleven; Och of

uw arm mU bijstand bood ! O God, sla acht

op mijn gebed. Neig tot mijn rede gun-

stig d' ooren, En wil mijn bitt're klacht ver-

hooren; Zoo word' ik uit den angst gered.
4U fr 1 1 .> A <^

2. Want vreemden steken 't hoofd om-

hoog Tot mijn verderf; ik zie tirannen,

Om mij te dooden, samenspannen; Zi,j

-I f— —^>-

stollen God zich niet voor 't oog. Zie,

God. die nimmer mü vergeet. Is mij een

P=t^%
» .V

?1.
3*=::^ ^

helper in miin lijden; Hij voert hen aan,
fr=?^m ^ i3>—

^

-^—

^

p^'^^ s
die voor mij strijden, En ondersteunt

mü in mijn leed.

3. Hij zal dit kwaid, dit boos bestaan,
-iS- X :

:xi
— A_^

Aan mlJn verspiederen vergelden. Roei

uit, die tegen mij zich stelden: Het gaat

uw trouw en waarheid aan. Ik zal TJ,

met een blij gemoed, Vrüwillig oflTren,

Heer der heeren; Ik zal uw naam met

lofzang eeren; Dit eischt uw naam.

l O—<r-^
want hu is goed.

m =j^-i -> ^-^¥
4. Want God wil mü zijn bijstand biön;

t:^ ^ p=t^-f-^ =^^^

Hij heeft mij 't onheil doen ontkomen,

En mijn benauwdheid weggenomen: Ik

^ ^ O ^^ ^

O

heb myns vu'ands val gezien.

DE LV PSALM. J^
J~

God, neem mijn gebed ter oore;

^^^^^ O
,~~^^

Gij, die 't geroep uws volks wilt hooren,

^^v-^-f

—

'\~^ '"~T~~r ^^ o-

Verberg U niet voor al mijn smeeken;

£i:-> r ; ^
Verhoor mü, Heer; geef gunstig acht

^VV^ T="^^^^=T=^
t>=^

Op mijn misbaar en jamm.erklacht. Waar-

in de nood mij uit doet breken.

2. 't Geroep des vijands doet mij beven;

5?;̂ ^=r=^ ^^ 3
Ik word door angst on schrik gedreven.

^^ :3^A
T » O

En fel geperst door goddeloozen; Men

Ar=A=k '^m̂ ^
schuift op mg, met snood beleid. Een
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last van ongerechtigheid. Hoe vinnig

treft Ce wraak dier boozen!

^̂ ^=^ ^-^ Ŵ-f'\-<r-^r^
3. Mün hart voelt weön en bange nepen;

Ue doodsschrik heeft mij aangegrepen;

^^^^ ^^i
De vrees heeft mijne ziel bevangen; Een

kille beving komt mü aan, En sidd'ring

doet mvjn leden slaan. Dies roep ik uit

EE -^-0— ^ -»—

^

met sterk verlangen:

^^^^^^ \^J^=^ O tig iS
4. „Och, gaf mij iemand duivenvleug'len!

H-^ t t"^ î
„Gewis, mijn drift waar' niet teteug'len;

P^=^JZ3 ^^-f—ë^ziq::^

,Ik vloog, tot waar ik kon verwachten^ ^m
„Mu'n veiligheid, waar 't ook mocht zijn:

;f=s= ^ ^ -O—V

„In 't barste zelfs der zandwoestijn, Waar^ -7*<^ ^ ^

^4r<H^
ik in stilte zou vernachten."

: 6 1^^<> ».

6. Welhaast had ik de vlucht genomen,

l^f
^^ppzz^^..^^

:! .U^ =^
Om dezen wind, deez' storm, t' ontkomen.

Ml ,v A —«V V O A »

O Heer, laat hen uw vuur verslinden;

Verdeel hun tong, verwar hun spraak;

R#^ ^. ^
Want twist en wrevel, haat en wraak.

Zijn in de stad alom te vinden.
3S=

ES ^ ^=t^^=^
6. Bij dag, bü nacht, ja, t' aller ure. Om-

ringen die haar op haar muren; Geen^̂ ^ ^zzy__<Ez^=^—Cr—v

recht, geen onschuld kan er baten ; Maar

^m ^^
binnen in haar heerscht de twist; Het

wreed verderf, de snoode list, 't Bedrog

wijkt nimmer van haar straten.

PAD ZE.

7. Zag ik mij door een vijand jagen. Dan

kon, dan zou ik dit verdragen; Maar 't was

mijn hater niet vóór dezen. Die tegen

mij zich thans verhfft; 'k Had anders

8. Neen, gij, gij zijt het, dien ik eerde,

Dien ik, gelijk mij zelf, waardeerde,

Met wien 'k geiueenzaam placht te hand'-

len, Mijn leidsman, met mü eensgezind.

Met wien ik raadpleegd' als mijn vrind,

En samen naar Gods huis mocht wand'len.

9. Dat hen de dood als schuldheer veile,

En levend stort' in 't diepst der helle;

Want boosheid huisvest in de harten Bn

tenten van dit booze rot. Maar ik zal

roepen tot myn God, Die mU zal redden

10. 'kZal 's avonds klagen, zuchten, ste

^^ ^
nen ; 'k Zal 's morgens kermen, 's middags

weenen; En God zal op mijn bede mer-
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E^ ^ & 23E^
ken; Die God, die mü van dezen strijd

E^ t ^
^ <^ ^'-^

In vree door zynen aim bevrijdt, Hoe
-^^ o ^i, A ']— ^^

—

-

velen ook myn val bewerken.

^l: 6 i ^ <^ » T^—^^^-^

11. God zal mij hooren, en hen plagen,

^^=r=T ^ '^F=^
-^

Die God, die reeds van oude dagen Als

gï^^^ =j
^ f <v ^T~ï>~7

rechter zat, orn 'tkvFaad te weren; De-

wyl dit volk, de tuoht ontwend, In

't minste geen verand'ring kent. En God

noch vreezen wil, noch eeren.

12. Hü slaat zijn handen aanzijn vrinden;

Geen vreêgenootachap kan hem binden;

HiJ schendt verbonden, speelt meteeden;

Hu vleit, en gladder is zyn mond. Dan

boter; maar zijns harten grond Is vol

van krijg en bitterheden

;

13. Zoo zacht als olie is zyn spreken;

Maar spies noch zwaard kan scherper

"Werp uwe zorgen op den Heer; Zyn

trouwe gunst duldt nimmermeer. Dat

wie Hem vreezen, wank'len zouden.

14. G\j, Heer, Gij zet den boozen palen,

En zult hen doen ten afgrond dalen ; Wie

op bedrog zijn hoop wil bouwen, Ea dorst

naar bloed, dien kort uw straf De helft

van zyne dagen af; Maar ik, ik zal

op U vertrouwen.

DE LVI PSALM. S(^

ena, o God, bescherm mij door uw

hand; Zie, hoe ik ben omringd aan allen

kant; Zie, hoe de mensch zijn booze net-

ten spant, Om mij daarin te jagen. Den
tn- ^ ^ ^ 4<.—»—»- o o V

ganschen dag is 't oog op mü geslagen

;

Zijn list legt mij op al mijn wegen la-

gen; Zijn macht vergroot mü'n ongeluk

en plagen; Ontroert mijn ingewand

belaan. Dan zal op U myn vast betrou-

wen staan. Ik prijs in God ziJn woord;

ik steun voortaan op Hem; zou vleesch

mü deren? Ik vrees hen niet, die mijne

smart vermeeren; My, dag op dag, door

lastertaal onteeren; Mijn woorden in

een valschen zin verkeeren; Arglistig

^m
mij verraan.

t<]-
^ i-f *> ^ -»

f
"^ -9--<^-^-^

3. Zü rotten saam, en houden boozen raad,

^m
Terwijl my elk in 't heim'iijk gadeslaat.

o » «^^g
Myn schreden volgt, en mjj naar 'l leven
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i=:t=^p^^5^
staat, Door ramp noch klacht bewogi^n.

:^^^^r^^-<^^-

ZoLidt Gij, o God, nog, met uw heilig' oogen

P=^^^^=^ m
~^ ^^Tft=T^

Ilun boosheid zien, en straffeloos ge-

doogen? Neen; stort hen neer door

uw geducht vermogen; Uw gramschap

straff' hun kwaad.

PAUZE,

ë^~t=X=^ iJc^S:

6. Gü hebt mjjn ziel beveiligd voor den

dood; GiJ richt mijn voet, dat hy zich

nimmer stoot'; Gij zi.it voor rai,i een schild

git. ^ ''^

in allen nood; Gij hebt mijn smart ver-
A *i

dreven; Uw dierb're gunst is m' altoos

bijgebleven : 'k Zal voor Gods oog naar

4. Gy weet, o God, hoe 'k zwerven moet^
op aard'; Mijn tranen hebt G' in uwe^ =i5=t

flesch vergaard; Is hun getal ni^ in uw

^^ £ M̂^^^^-
boek bewaard, Niet op uw rol geschio-

^^ r~^ ^¥^3^
ven; Gewis, dan zal mijn wreev'le vij-

Ë^ fe^^S3 m
and beven, En, als ik roep, straks rug-

^ ^'ZZ^-^- :)^
f

» 5zf

waarts zijn gedreven. Dit weet ik vast:

^^^^^^
God zal mij nooit' begeven; Niets maakt

^^^m
mijn ziel vervaard.

^^ i__4=:^^ 3f
;f^<v o v'

5. Ik roem in God ; ik prijs 't onfeilbaar

:gzz:=y=3|=£E^-tT~ i£

woord; Ik heb het zelf uit zijnen mond

gehoord; 'k Vertrouw op God, door gee-

ne vrees gestoord; Wat sterv'ling zoumm^-->—

^

^^
mij schenden ? Ik heb beloofd, v.-anneer

?
G' in mijn ellenden Mij bijstand boodt,

fM j-^=i^-
=y=^^^=^^=^^

en 't onheil af zoudt wenden. Tot U,

1
o God, mu'n lofzang op te zenden, Door

jn naam altoos verheven; Zoo word'

zijn lof vergroot.

DE LVII PSALM. SP'

been; AVant mijne ziel betrouwt op U

alleen; Myn toevlucht is de schaduw

uwer vleug'Ien ; Ik berg my daar voor
-t-

alle tegenheên; Totdat uw macht den

2. Ik roep tot God, den Koning van

't heelal ; Tot God, die 't werk aan mij vol-

einden zal, Die van omhoog mij redt uit

mijn ellenden, En, hoe men woed', mijn

vijand brengt ten val : God zal zijn gunst

3. Door Gods gena wordt mijne ziel gered,
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Schoon zU rondom van leeuwen is bezet.

Ik lig, gedrukt door felle stokebran-

den; Hun tongen zyn, als zwaarden,

scherp gewet; Als spiesen en als pijlen

BŜ

zijn hun tanden.

PAÜZE.—c^^

7. Uw goedheid. Heer, is groot en he-

melhoog; Uw waarheid reikt tot aan

den wolkenboog. Verhef U dan ver bo-

^^^^^^^^^ -tr—T^

ven 's hemels kringen; Uw eer versprei'

^ -» <v =V^

4. Verhef, o God, verhef U hemelhoog,

Uweere straal' op aard' in ieders oog.

Zv, die een net bereidden voor mijn gan-

gen. Zijn zelf, terwijl mijn ziel zich

nederboog, In eenen kuil, voor mij be

reid, gevangen.

5. Uw hand, o God, heeft veilig mü ge-

leid; Ik ben gered; nu is mijn hart be-

reid. Het is bereid, om U, mtfn God, te

loven; Nu wordt uw naam door

met vreugd verbreid; Myn psalmgezang

klimm', tot uw roem, naar boven.

6. Waak op, mi,jn eer, waakt op,

harp en luit; Mijn zanglust streeft den

dageraad vooruit; 'kZal onder al de vol-

ken, Heer, U prijzen; Mijn psalmgezang

zal, bij cimbaal en fluit, Uw naam alom

haar luister in elks oog; Laat ieder dien

door heel de wereld zingen.

O

DE LVIII PSALM. S (P

^^
gü vergadering, gezeten Om recht

i 3^^ ^
te doen, spreekt gü het recht? Wordt al-

&4.^r-^v^ j 1
^;v=:35:^ =3jEZ

les bilUJk aangelegd ? Kwi,jt ieder zich naar

zü'n geweten? En vonnist gij wel inder-

=<^=^

daad, Zooals met recht en wet bestaat?

-|r<M t~~^
2. Neen; gü smeedt ongerechtigheden In^
't harte, dat van boosheid zwelt; Gy weegt

m ^ -ly— T?- ^̂
op aard' uw snood geweld, In schijn van

billijkheid en reden. Godd'loozen zijn

I ^\ '^v
i.

" <*
<f ^ l ^ ^-

van God vervreemd. Zoo ras hun leven^^
aanvang neemt.

3. De booze leugensprekers dolen, Van 'tuur,

-^ :é-
5

dat zij geboren zijn; In hart en mond

ligt heet venijn. Als in een vuur'ge slang.

verscholen; Zij geven 't goede nooit ge-^ m

de plecjitigst' eer b^wüzea.

hoor. Maar stoppen, als een adder, 't oor.

i. Gely'k zich die niet laat bezweren, Zoo
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i^^^^^ <^-—«-— -^^
willen deze niet verstaan. Verbreek

hun tanden, laat voortaan, O God, uw

3. 3&3:c fe^^
arm hun kracht verneêren; Breek jong-

?^ ^^ ^
en leeuwen, heet op buit, O Heer,

3^
FE ï EJF=f==^ -<E

1^ 1

de wreedo tanden uit.

PAUZE.

5. Smelt hen tot water, laat ze drijven;

is ï^^ii^ ^*=F^=^=^^—
:^£

En maak hun pijlen, waar zij boos Jk-ö

mikken, stomp en krachteloos; Laat toch

n z^±^-- »^^^=?fcE^

uw arm hun boo;; niet stijven. Doe hen,

J4-^^—f
=^E5E ^

in armoe en gebrek, Vergraan, versmei-

'-^^^^=
ten, als een slek.

^^^—f=^̂ ^^=^^=^ :*—

^

6. Och, laat hen in hun kwaad nietsroci-

H^ ^^̂ -3^^
us eeien. Maar doe hen, als een mlsdracht,

tt^^=?v:^;==^^
^EEE^EE^=^:^F=^

zijn; Dat nooit de zon luin oog beschijn.'

Eer dan uw potten zullen gloeien Van^^
't doornenvuur, stormt Ilij gezwind Hen

B^

B^
weg, als in een wervelwind.^ Q;__^^ »-^

7. 't Rechtvaardig volk, gered uit lijden,

^=^=i; ^ ^^?5
Zal eens, wanneer 't de wraak aan-

Pi I I ^
-—,^ t, J

B?E -^-4 k
schouwt, In God, wien 't zich had toe-

vertrouwd. En in z^jn waarheid zich ver-

blijden; 't Zal zijne voeten, welgemoed,
<>

^ ^^ ^ - t,> -o ^v I I

Zelfs wasschen in der boozen bloed.

8. De mensch zal eerlang vroolijk zeggen

:

„Gewis, de deucrd geniet haar vrucht;

„Gods grootheid wordt te recht geducht,

„Die loon en straf weet toe te leggen;

„Gewis, daar is een God, die leeft, En

„op dcez' aarde vonnis geeft."

DE LIX PSALM. S^

ed mij, o God, uit '& vyands han-

den; Verlos mij van de dwingelanden;

Uw heil zij, tegen 't wreed geweld, Mij

=t

tot een hoog vertrek gesteld. Mijn God,

't behaag' U, mü t' ontzetten; Daar d'over-

treders van uw wetten. Die niet dan

slinksche gangen gaan. Bloeddorstig my

naar 't leven staan.
-A ft A A—

^

2. Laat, Heer, uw bijstand niet vertra-

gen; Zie, hoe zij mijne ziel belagen; Zij

zijn doldriftig op de been, En rukken al

hun macht byeen; Schoon ik geon mis-

daad heb bedreven. Die stof tot wraak-

zucht konde geven. Waak op, ontmoet

mlj, en beschouw, Hoe 'k op uw macht

3. Ja, 't lust' U, Heek der legerscharen,

3*
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"1^ :^ ^ ifef

Als Isrels God U t' openbaren; Ontwaak,

£t^ .Lj^^ ^^1^^
en straf dit heidendom; Dat niemand uwe

% O /

wraak ontkom'. Zij trekken, trotsch op

^^^E^ Ej^=^-r-t-^
wanbedrü'ven, Waardoor zij trouw'Ioos

—ri ^^ t-t~^=^
'tonreclit stijven. De stad om, aan den^ ^^ ^ ^^^i
avondstond, En ieder tiert, gelyk een hond.

4. De snoodste laster stroomt d' ontaarden

Ten mond' uit; ja, geslepen zwaarden

Zijn op hun lippen ; ieder woord Is schimp.

vervloeking, wraak en moord. „Wie hoort

I ^ir- m ^
het?" vragen z' onder 't woeden. Maar Gil,

o Schutsheer aller goeden, Zult hen be-

M -
i, t t ^ ^^

—

^- 7.—

r

^m 2
lachen, en den spot Haast drijven met

al 't heidenscli rot.

5. Mijn vyand roem' op zijn vermogen;

Maar ik, ik sla op U mi,jn oogen; Ik

tzJ:^-H^^fEé=^<>—•>
—-^:^—<> ^

wacht op uwe hulp o Heer; Gij zyt

^#Ë=^^ riCcE=

Uw oordeel tevens niet vergeet'. Uw

macht, als Gij ter vierschaar treedt, Doe

elk van hen als balling zwerven, En,

't kwaad ten spiegel, schand'lijk sterven;

Ja, werp, o God, mijn Schild, hen neer

Als trotsche schenders uwer eer.

7^ I
zzp^T^-r^t^^

7. Men neem' hen, daar hun lastermon-

den En valsche lippen 't hart doorwon-

den, Gevangen in hun hoovaardy; Ver-

Ifefe^FJ l̂ ^ -0 0- O ^
geld hun vloek, hun razernij, De lo-

E^^^E ^
gens, die zi.j snood verdichten; 't Be-

taamt U, hen gestreng te richten. Ver-

T,^^^E^=^f=f
teer z'in grimmigheid; uw kracht Ver-

=^=CF

I 'M

teer', verdelg' dat snood geslacht.

^m

miJn hoog vertrek, mijn eer. 'k Zal God

met goedertierenheden My eerlang tege-

moet zien treden. En mij welhaast gewro

ken zien Aan hen, die listig mij bespièn.

PAUZE.

gj^g^Ep^f-tTf^l^^^-^^^^^^^
6. Beroof hen niet terstond van 't leven,

'^=-^--^i-^^Ë̂ ^
opdat mijn volk, van angst ontheven,

8. Laat hen eerlang bi,j d' uitkomst we-

ten, Dat God als Heerscher is gezeten

In Jakobs erf, daiir 't kwade weert, Ja

tot aan 'saardrijks eind regeert. Laat,
-f-

'

als het licht begint te dalen, Hen we-

derkeeren, zoeken, dwalen, Vol onge-

duld, van pad tot pad, Als honden tie-

9. Laat hen, o God, om spijs verlegen. Om-

zwerven, en op nare wegen Vernachten
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verzadigd is. Maar ik zal U mijn sterkte

geest: „GiJ zijt mijn hoog vertrek geweest."

10. Ik zal, omdat G'in bange dagen

Mijn toevlucht waart, van U gewagen;

Van U, mtjn Sterkte, z^ mijn zang En sna^^^^ O o ^
renspel, mijn leven lang. Ik heb in nood,

aan God verbonden, In Hem mijn hoog

van uw geducht bestier, Hen, die U

waarheid ons gebleken.

heil, door uwe rechterhand, En red het

zuchtend vaderland. God sprak weleer

in 't heiligdom ; Dies juich ik met uw

vertrek gevonden; In God, wiens goeder-

H-r»- o A .— :—

t

'

^^^m. »̂ i> <.

tierenheid Zich over mij heeft uitgebreid.

DE LX PSALM,:v^

O
^r^t f=r=^=r=^

God, hoe hebben wij getreurd,^^
Door U verstooten en gescheurd! Gij—^ A -jV-

zijt op ons vergramd geweest ; Keer weer

^m
tot ons, wy zyn bevreesd. G;j hebt, o

:j ^^ ^^=^ ? f-g-
Heer, het gansche land Geschud, geaple-^
ten door uw hand; Het wankelt, het

gevoelt uw slagen; Ai, red, genees het

van zijn plagen.

mij als zi,jn Heer, En knielt eerbiedig

Zal mijne rijkswet elk doen hooren.

Doen zien, door uw gestrenge wraak;

Door twist op twist het land gekrenkt,

op Edom mijnen schoe En eigen hem

ten knecht my toe; En gij, o Palestina,
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juich, Juich over niii met eerbied, buig

U neer, om my, die tot regeeren Gezalfd

m ^^—^>-^

ben, als uw koning t'eeren.

6. Wie voert mij in een vaste stad, Waar
M___i S" -xv-^ ^^^^^ ^^—

^

—^-^^m ^m ^
zich mijn vijand veilig schat? Wie zal

Tft-

mü door een sterke hand Geleiden tot in

Edoms land? Zult Gü 't niet zijn, geduch-

te God, Die ons verstiet tot 's v;jands spot,

Onz' uitgetogen legermachten Vergeefs

naar hulp en heil deed wacliten?

7. Geef Gij ons hulp in tegenheên; Bij U

is raad, bij U alleen; "tls vrucht'loos.

waar men zich meè vleit, Want 's men

schen heil is ijdelheid. Wij zullen dapp're

heldendaan In God verrichten; hoe 't moog'

gaan, Hy, die van ons wordt aange-

beden, Zal onze weêrpartij vertreden.

DE LXI PSALM. ^/

w^ t t
^^^^3^:=^^^^ zjL

il, o God, mijn bede hooren.

t ^^ <>• tEE^^
Neig uw ooren Naar mijn zuchten en

geween. In verafgelegen streken. Schier

;^y-^->i;^^^

bezweken, Zoek ik heul by U alleen.

HE
i* m^^- =<E=S

5iS
:^=-^^

2. Jjeid mij, Heeh; ik zou in 'tstijtien Ne-

3?=?:

derzijgon; Leid my op een hooge rots.
^^mï

Wil my tot een toevlucht wezen, Als voor

dezen, 's Vyands wreed geweld ten trots.

3. 'k Zal in uwe tent verkeeren. Heer

rier heeren, Voor uw oog, in eeuwigheid;

'k Zal op U mijn vast vertrouwen Altoos
-^> -^ A O ^
bouwen. Door uw vleug'len overspreid.

4. Want uw goedheid, die wij loven. Heeft

van boven Mijn geloft' en beê gehoord ; Gij

deedt mij tot d' erfnis komen Van de vro-

men, Wien de vrees uws naams bekoort.

5. Gij zult nieuwe dagen voegen. Vol ge

=^=?= j-f—P^^-^-^-^
noegen, Bij des konings levenstijd; Zyner

jaren tal vermeêren, In 't regeeren, Door

uw gunst van ramp bevrijd.

6. Hi.j zal eeuwig in vermogen, Voor uw

^^^^^^^=?i ^^^^
oogen. Zitten op zijn troon, o Heer. Zend

uw waarheid, uw ontferming. Ter bescher
-o <r

£ <> «»

ming; Zend ze tot zijn wachters neer.

7. 'k Zal dan door my n blijde galmen, Door

mijn psalmen, Loven uwe majesteit;

Mijn geloften U betalen, Menigmalen

Plechtig aan U toegezeid.

DE LXII PSALM. /^X

ijn ziel is immers stil tot God;
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Van hem wacht ik een heilrijk lot; Hü

immers zal mijn rotssteen wezen, Mijn

^^^
heil, mijlijn hulp in myn gebrek, Mjjn toe-

vlucht en myn hoog vertrek: Ik zal geen

2. Hoe lang, o wreedaards, zoekt gij dan

Het kwade nog van zulk een man? Uw

kracht is veel te zwak en teeder; Haast

sterft gij allen door Gods hand; Zoo stort

een ingebogen wand, Een aangestooten-^

1

muur terneder.

3. Zij raadslaan slechts, vervoerd door

m

PAUZE.

^ ^>—e- ^m ^
5. In God is al mijn heil, myn eer, Mijn

sterke rots, rayn tegenweer; God is mijn

toevlucht in het lyden. Vertiouw op^ ^ T—r^
Hem, o volk, in smart. Stort voor Hem

^m llXJg
uit uw gansche hart: God is een toe-

'^^m 3S^
vlucht t' allen tgde.

^^ ^ g3>=-i:
6. Gemeene lieden immers zyn Slechts

^^^T'^^'"'"^^^ =feS
ijdelheid, een damp, een schijn; Degroote

^^^^P ^^E ^ ^^
anders niet dan logen; Zy zouden, hoe hun

^^ ^ m -^ ^^^g
hart zich vleit, Noj^ lichtfr zyn dan d' ijdel-

3^E£ ^=r=r^^^^-È

haat, Om hem uit zijnen hoogen staat

Te stooten met bedrog; en zoeken Met

^^^^-^ l^ =5=^ 33S=^
lust hiertoe een leugenvond; Zü zeeg'-

*
nen wel met hunnen mond, Maar 't god-

C=l~I^r=:Ji

^s
loos hart doet niets dan vloeken.

^
4. Doch gü, mijn ziel, het ga zoo 't wil,^ï '^^¥ :ki
Stel u gerust, zwijg Gode stil; Ik wacht

te=^ ^^ ^=£ 3^ S
op Hem; zyn hulp zal blyken. Hij is

miJn rots, mijn heil in nood. Mijn hoog

vertrek; zijn macht is groot: Ik zal noch

wank'len, noch bezwijken.

heid, In eene weegschaal opgrwogon.

7. Veriiüuwt, wat uw begeert' ook zij, Nooit

g^^^=fTT^"<> H^"ytT7
op geweld ofrooverij. En wordt niet ydel,

1^=^ ??=^ ^ i i-^
als 't vermogen Gedurig aanwast; waakt

;:3>.—(^ . <.> I 1 ^ I -^— ' sr-

en let. Dat gU het hart er nooit op zet;
: 1 1 i

^ ! 1

fe^ i-i-^^ J—l 5^
Zoo wordt ge door geen schijn bedrogen.

8. Eenmaal sprak God tot my' een woord,

Tot tweemaal toe heb ik 't gehoord

:

y^-r=^-Ê ^^ ^P. ^
„Dat 's Ileeren zijn de sterkt' en krach-

ten." Ook is bij U de goedheid, Heer;

ÉE ^=r^^=hE^

EE

Dies heeft van U elk sterv'ling weer

Vergelding naar zyn werk te wachten.
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DE LXIII PSALM, o J
4=m '^ 2^^

God, Gij zijt mijn toeverlaat;

Mijn God, U zoek ik met verlangen,^ ^
Zoo ras wij 't morgenlicht ontvangen. Bij^^ B^ Z3^—±i

PAUZE.

't krieken van den dageraad. O Heer,

E^5S S
mijn ziel en lichaam hijgen, En dor-

sten naar U in een land, Dat, dor en

raï^r^t ë
mat, van droogte brandt, Waar niemand

^ lafenis kan krjjgen.

2. 'k fleb U voorwaar in 't heiligdom

Voorheen beschouwd met vroolyk'oogen;

Hoe zag ik daar uw alvermogen! Hoe^^ -^It £-^ i>
0^-^

blonk uw Godd'lijk' eer alom! Want beter

Èi ÏEËÖ^ ^>—<S-^^^^r-"l>-^ » <.^
dan dit tijd'lyk leven Is uwe goedertieren-

=^^ =^ ^^^ » fe
heid. Och, wierd ik derwaarts weer geleid!

-^=f=^=^l

Dan zou mijn mond U d' eere geven.

3. Dan zou ik, voor uw Godd'lük oog, Uw

deugden al mijn leven prüzen, En in uw

B5feE^
-Jj-^ ^^

l^

naam mijn zang doen rijzen, Mijn handen

heffen naar omhoog. Mijn ziel zou nieuwe

5^—<^ ^9E^^
kracht ontvangen. Verzadigd, als met

S^E =^ ^^1^ ^
veten smeer; Mijn mond zou U vol vreugd.

m ^i^^y-^ T~T^^ ^
o Heer, Verheffen in zu'n lofgezangen.

4. Wanneer ik, op mijn legerstee, Aan U

gedenk in stille nachten, Dan peinst myn

ziel met al haar krachten, Hoe Gy voor-

heen in angst en wee. Als my de vijand

wild' omringen, My vaardig zijt ter hulp

geweest; Dies zal ik nu ook, onbevreesd,

In schaduw van uw vleug'len zingen.

5. Myn ziel kleeft U standvastig aan;

Gij ondersteunt myn zwakke schreden;
-Cr—<v-

Uw rechterhand, vol mogendheden, Doet

^m s^ ^^^=^

my getroost en veilig gaan. Maar deze,

die myn ziel begeeren. Opdat iK tot ver-

woesting raak'. Staan bloot voor uw

^ O o
=<^^ ^

geduchte wraak; Zij zullen haast ten

R^ ^ ^^
afgrond keeren.

iJ—rj
6. Men zal die boozen, door 't geweld Van

^ ^^ 3>^=CC ^^^ ^
't scherp gewette zwaard, doen sneven,

Ml tv- A ^
"^

SSE -^m -^m ^f=^ s
En aan de vossen overgeven. Ter prooi

alom in 't open veld. Maar 's konings

ï ^^^ '^m
hart zal zich verblyden In God, die

: : >: V ^-. ^ \l : J:

'tgansch heelal regeert; En elk, die hei-

^ ^ =«=?= 3i

lig by Hem zweert, Zal zijne trouw

met roem belijden.
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^ ^^ 3
7. Want, hoe het ga, de logenmond Zal

^

^nimmer straffloos zegepralen; God stelt

^^^^^^^
der boosheid perk en palen, Do logon-

^ES ^
sprekers gaan Ie grond.

DE LXIV PSALM. ^^
^ <ir

•t ehaag' U, mij gehoor to gcveu;

i

Ik zend mü'n klaagstem tot uw troon;

O Heeb, dat zich uw hulp vertoon';^ '~

-<f—<r ^^

^ -t--t-r^
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^^
ken, Dat hun tot samenspraak ver^ =fe -^^

—

-y-^

strekt; Hun strikken houden zij be-

dekt; Zij zoggen van hnn booze wer-

ken: „Wie zal die merken?"

PAUZE.

mz:zi^4=z''--'-r-r^ '

Laat mij voor 'svijands macht niet be-

Ü^^^
ven; Behoed mijn leven.

E$^
2. Verberg mij voor de listigheden En voor

den heimelijken raad Der boozen, die, ge

S =^ j.-i^.^
^-^-'—-^=::3^-zvf

neigd tot kwaad, Oproerig in hun doen en

reden, Steeds onrecht smeden.

3. Bescherm mij tegen 't wreed -Vermogen

=^

e
Van hen, wier tong is als een zwaard,^ m s
Wier taal, met bitterheid gepaard, Tot pij-

len dient op hunne bogen. Om t' oorelogen.

i^^-T^
4. Zy leggen lagen voor de vromen. Ver-

schuilen zich voor hun gezicht. En tref-

T^ A ^ -'' »
x> v'

fen straks hen met hun schicht; Waar-

1,1 i
^
t 1 ^ ^^'

E^

door zü wreed hen om doen komen,

En niemand schromen.

5. 't Is 't kwaad, waarin z' elkander ster-

G. Hun drift, aan snood bedrog verbon-

den. Spitst daag'lijks zich op listigheên;

Hun hart, hun binnenst', peinst alleen

Op valsch' en eerelooze vonden. Om

7. Maar God, aanschouwend al hun la-

gen, Die bloot zijn voor zijn aangezicht,

Zal ylin^s met een scherpen schicht

Hen treffen, en door zware plagen

8. Hun tong, die and'ren durfd' onteeren

En ware vromen trotsch versmaan. Zal

zelf met schande hen bela^n; Ja, elk zal

hun den rug toekeeren, En hen verneêren.

9. Dan zullen alle menschen vreezen. Het

werk verheffen van den Heee, Zijn lof

verbreiden en zUn eer. En op zün daan,

alom geprezen. Oplettend wezen.

10. 't Rechtvaardig volk zal zich vefbljj-
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/^ ^
/j-

=»=^^

den, Betrouwend op den Heer alleen;^ 7iE=st

d' Oprechten zullen, weltevreön. Ter-

-U^i—^^ ^^^
wijl 7.\i Hem hun harten wijden, Zyn

naam belijden.

DE LXV PSALMM. é^f

Dg^^^^
e lofzang klimt uit Slons zalen

Tot U, met stil ontzag; Daar zal men U,

o God, betalen Geloften, dag bü dag. Gjj

hoort hen, die uw heil verwachten, O

Hoorder der gebeên; Dies zullen allerlei

geslachten Ootmoedig tot U treên.
3jC

2. Een stroom van ongerechtigheden Had

d' overhand op mü; Maar ons weerspan-

^
nig overtreden Verzoent en zuivert Gy.

Welzalig, dien Gij hebt verkoren. Dien

G' uit al 't aardsch gedruisch Doet

naad'ren, en uw heilstem hooren, Ja,

8. Daar zal ons 't goede van uw woning

Verzaden, reis op reis, Eu 't heilig deel,

o groote Koning, Van uw geducht pa-

leis. Gü, G\} zult vreeseiyke dingen Ons,

in gerechtigheid, Doen hooren, enonsbiy

doea zingen Van 't heil, voor ons b^gid.

4. O onze God, o vast vertrouwen Van^^^ ^m z±^rz=
't allerverste land, Op wien al 's aard-

^^^
rüks einden bouwen En 't wydst gele-

gen strand; Gy, die de heinelhooge ber-

^=jr=nt =5^

gen Doet pal staan door uw kracht,

=^^
1 ^^^^m o <> • ^

Zoodat zü vloed en stormen tergen. Gij

zijt omgord met macht.

5. 't Gebruis der zee doet Gü bedaren,

Daar Gij haar golven stilt; 't Rumoer

der volken, als der baren. Betoomt Gij,

waar Gvj wilt. Die d' einden dezer aard'

bewonen. Aanschouwen, dag aan dag.

De teek'nen, die uw almacht toonen,

Met vrees en diep ontzag.

PAÜZE.

6. Gij geeff, dat d* uitgang van den mor-

gen En van den avond juicht, En dat^ ^
men U voor al uw zorgen Ootmoedig

dank betuigt. Het land bezoekt Gjj met

K-A o~»
"

3 f^^^ï^f-
uw zegen. En, door U droog gemaakt,

Verrijkt Gy 'tgroot'lijks weer met re-

gen, Die tot den wortel raakt.

7. De Godsrivier doet G' overvloeien. En

-f—f-^^ 1^^^^
op 't bereide land Het nuttig koren we-
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lig groeien; Uw Goddelijke hand Mnokt

g^^^B^^ J-—

1

d' opgeploegde voren dronken, Tot uit de

3S ^^^i
weeke kluit, Waar 't dropp'lcnd nat is in-

gezonken, Gezegend voedsel spruit.

8. Uw goedheid kroont do jaargetijen

;

i ï^i
Waar Gij uw voetstap zot. Daar doet^^^^^ -<f=:ii=^
Gij 'tal ten zegen dijen. Daar druipt het

^ ,v A-_ A •L--0 o .c:p=;c==^-r^

al van vet. Het woeste veld vangt zelfsS
die droppen, Z^jn weide blijft niet droog;

m M ^^Vsrz-

De heuvels steken bUJde tonpen Met

9. De velden zijn bedekt met kudden;

De dalen zijn bekleel Met halmen, die
-ty

van zwaarte schudden. En loonen 's land-^^m^^^
mans zweet. Zy juichen, elk op zijne

wöze; Uw eer klimt uit het stof; Zi.

zingen, uwen naam ten prijze, Uw goed-

heid en uw lof.

DE LXVI PSALM. /</.

uich, aarde, juich met blijde gal-

men Den groeten Schepper van 't heel-

al. Zingt d' eer zijns naams met dankb're

1

-»—

A

t f t 1^^^
psalmen; Verheft zyn roem met lofge-

scbal. Zegt: „O boe vrees'lyk zü'n uw

werken ! Gü doet uw wijd geduchte
^

-£
kracht. O God, aan al uw haters merken,

Die veinzend buigen voor uw macht."

E£E5£
2. Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen;

Het heft" de schoonste psalmen aan, Go-

zangen, die uw naam verhoogen. De

glorie van uw wonderdaan. Komt, al-
-1-

len, ziet Gods wijze wegen; Wat is

Er~"' -j— N- ' ^-
zijn werking hoog geducht. Hetzij Hij

-IV-
*

't menschdom met zijn zegen Bezoekt,

of met zijn strenge tucht!

3. God baande door do woeste baren En
-I A-

breede stroomen ons een pad; Daar rees
-I-

'

zijn lof op stem en snaren, Nadat Hij

ons beveiligd had. Hij zal eeuw uit

eeuw in regeeren; Zü'n oog bewaakt het

heidendom ; Hij zal d' afvalligen verneê-

4. Looft, looft den Heer der legerscharen,

O volken, heft een lofzang aan; Hij wil

ons in het leven sparen, Ons hoeden op

de steilste paan, Voor wank'len onzen

voet bevrijden. Gü hebt ons' voor een tyd

bedroefd, En ons gelouterd door het Hj-
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-»-lV
f^^f^^^^m

den, Gelijk het zilver wordt beproefd.

5. Een net belemmerd' onze schreden:

Een enge band hield ons bekneld; Gij

liet door heerschzucht ons vertreden;

Gü gaaft ons over aan 't geweld; Hier

scheen ons 't water t' ovorstroomen;

Daar werden wij gedreigd door 't vuur;
3^—7t : ^

Maar Gij deedt ons 't gevaar ontkomen.

Verkwikkend ons ter goeder uur.

PAUZE.

6. Door 'sHoogsten arm 't geweld outto-

gen, Zal ik, genoopt tot dankbaarheid,

Verschenen voor zijn heilig' oogen Met

offers, aan Hem toegezeid. Ik zal, nu ik

P A 1 I z=^=t^ 1 I

mag ademhalen, Na zooveel bangen te-

genspoed, Al mün geloften U betalen,

BI
»-

"

"

U, die in nood my hebt behoed.

7. Ik zal het brandaltaar doen rooken Van

't edelst' vee uit kooi en stal; Zoo worden

vet en merg ontstoken. Bij 't lieflijk rij-

zend lofgeschal; Het reukwerk zal zu'n

geur verspreiden, Daar ram bü ram wordt

=^=^ i )^ t M^ r
aangebracht; 'k Zal bok en rund ten offer

leiden, Opdat men z'U ter eere slacht'.

Gij, die den Heer van harte vreest,

r-r-^^=i=^
Hoort, wat mü God deed ondervinden,^^
Wat Hij gedaan heeft aan ratjn geest.^ ^m -< o /
k Sloeg heilbegeerig 't oog naar boven,

rt—<r- 4 » ^
'
^

Ik riep den Heer ootmoedig aan; Ik

^^^^^^^m Es^
mocht met mond en hart Hem loven,

Hem, die alleen mij by kon staan.

^ i .1 sO-H^ ^
9. Waar' ik door ongerechtigheden En

p ^ ^ 2

haar aanlokselen bekoord. Dan had de

m ^
Heer naar mün gebeden En jainmer-

^^-^ i l—l o

klachten niet gehoord. Maar nu, nu heeft,

'^=<E
met gunstig ooren. Mijn God op mijnen

5^ ï
wensch gelet; Hij, die het al kan zien en

E^^
hooren. Merkt' op de stem van mijn gebed.

10. God zij altoos op 't hoogst geprezen

;

Lof zij Gods goedertierenheid. Die nim-

mer mü heeft afgewezen, Noch mijn ge-

bed gehoor ontzeid.

DE LXVII PSALM. ^r

d'XA. Igoede God zij ons genadig. En

m ^m
zegen' ons met overvloed; Hij doe zijn^^ :^ -t-f-r^

i
aangezicht gestadig Ons lichten, en Hy

zij OQS goed; Opdat elk genegen Zich aaa
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uwe wegen Op deez' aarde wenn'; En

7t T t ^^ <,r—--^—Y^^E^=^i.

i
2. De volken zullen U belyden, O God,

U loven al te zaam; De landen zullen

zich verblvjden, En juichen over uwen

i

i

de blinde heiden, Nu van God gescheiden,

^E^
Eens uw heil erkenn'.

naam. Volken zult Gü rechten, Hunne

^É ^^S 3^—A.»i=*> • ? =

zaak beslechten, In rechtmatigheid; Vol

-^M^-r
ken op deez' aarde, Die uw arm vergaar-

de, Die Gij veilig leidt.

3. De volken zullen. Heer, U loven, O

^^^^^^ ^
Heer, U loven altemaal ; Die d' aarde

vruchtbaar maakt van boven, Dat z'ons

op haar gewas onthaal'. God is ons ge

'<> <) ijzlzl; --Ci—»-^ 5^
negen; Onze God geeft zegen. Hij, die

2
alles geeft, Hy zal zyn geprezen; Hem

zal alles vreezen. Wat op aarde leeft.

DE LXVIII PSALM . /^
xJ e Heer zal opstaan tot deie Heer zal opstaan tot den strijd;

Hij zal zijn haters, wijd en zijd. Ver-

jaagd, verstrooid doen zuchten; Hoe

trotsch zijn vijand wezen moog', Hij zal

voor ziJn ontzagg'lük oog Al sidderende

vluchten. Gij zult hen, daar G'in glans

verachünt, Als rook en damp, die ras

verdwijnt, Verdrijven en doen dolen.

'tGodd'looze volk wordt haast tot asch;

t Zal voor uw oog vergaan, als was. Dat

Zal huppelen van zielevreugd, Daar zij

hun wensch verkrijgen; Hun blijdschap

zal dan, onbepaald, Door 't licht, dat van

zijn aanzicht straalt, Ten hoogsten toppunt

stijgen.' Heft Gode blijde psalmen aan;

Verhoogt, verhoogt voor hem de baan;

Laat al wat leeft Hem eeren; Bereidt

den weg, in Hem verblijd, Die door

de vlakke velden rijdt; Zijn naam is

3. Springt op van vreugd, verheft zijn lof,

Die, daar Hij woont in 't hemelhof, Een

Vader is der weezen; Die weduwen haar

recht verschaft, Die streng haar onder-

drukkers straft. En voor zijn wra<ik doet

vreezen; Een God, die zet, uitmenschen-

min, d'Onvruchtb'ren in een huisgezin;

En, om zijn macht te toonen, Gevang'-
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nen uit de boeien redt; Maar die verla-

ters van zijn wet Doet in het dorre wonen.

I PAUZE.

4. l ^r^
4. O God, toen Gü, met majesteit, Uw

Israël hebt uitgeleid, £n op uw heil doen

hopen; Toen Gij langs Parans woesten

$^
grond Hun voortoogt, schokte d' aard'^ -^^

%—yir—^^
Xr-V

in 't rond; De hooge heem'len dropen; De

bergen rezen zelfs omhoog; Men zag dit

Sinaï voor 't oog Van Isrels Koning be-

ven. Een milden regen zondt G', o Heek,

^
Op uw bezwijkend' erf'nis neer. Om

j..:-4-J^^^ :^~»-4

^^
sterkt' aan haar te geven.

=g^^
5. Uw hoop, uw kudde woonde daar;

E^2

Uit vrije goedheid waart Gü haar Een

gen dat land Bereid door uwe sterke

feESS ^i -^ „o »^ i
,v—

/

hand, O Israëls Ontfermer. De Heer

gaf rüke juichensstof. Om zyne wond'ren

en zijn lof, Met hart en mond, te mel-

den; Men zag welhaast een groote schaar,
-<v-

Met klanken van de blijdste maar. Ver-

=^^^

rt

vullen berg en velden.

^
e koningen, hoe zeer geducht, Zijn

met hun heiren weggevlucht; Zij vlo-

den voor uw oogen; De buit van 't over-

wonnen land Viel zelfs den vrouwen in

de hand. Schoon niet meê uitgetogen.

Al laagt g', o Isrel, als weleer. Gebukt

bü tichelsteenen neer. Toen gü uw juk

moest dragen En zwart waart door uw

dienstbaarheid, U is een beter lot be

^S
<» <\

reidTlJw heilzon is aan 't dagen.

7. Gelijk een duif, door 't zilverwit, En

-^^-i i^r-4=—.uj^^:^.^
't goud, dat op haar veed'ren zit, Bü

't licht der zonnestralen Ver boven and're

voog'len pronkt. Zult gü, door 'tGodhjk^

—

^=̂ ^—]^- m̂
oog belonkt, Weer met uw schoonheid

;!E^
pralen. Wanneer Gods onweerstaan b're

hand De vorsten uit het gansche land^
Verstrooid had en verdreven. Ontving

zyn erfdeel eed'ler schoon. Dan sneeuw,

hoe wit zü zich vertoon', Aan Sal-

mon ooit kon geven.

II PAUZE.

8. Dat Basans hemelhooge berg Met al

zün heuv'len Sion terg' En wane t' over-

treffen; Wat springt gü, bergen, trotsch
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i$: ^^^m ^
omhoog? Wat wilt g'u, in der volk'ren

B^ ^^ ^^^. ;^^
^

oog, By Slons berg verheffen? God zelf

ESzzL t f-^ ^
heeft dezen berg begeerd Ter woning,

g^ ^ t t ^^--0 ^ -f-^^
om, aldaar geëerd, Zijn heerlijkheid te

h I' o 6 i l k—jẑ ^^
toonen; De Heer, die hem verkozen

^.s. ^ r^ziiztm: o /

heeft, Die trouwe houdt en eeuwig leeft,

4-M^^MtF
Zal hier ook eeuwig wonen.

9. Gods wagens, boven 't luchtig zwerk.

1 ^ J^jl^^ ^
Zyn tien- en tienmaal duizend sterk,

Verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne

Ff

majesteit, Een Sinaï in heiligheid. Om-

^^ 1_1==4 ^^^^ ^m
ringd van bliksemstralen, pij voert ten

P^i
~'T~T^ f^ ^

hemel op, vol eer; De kerker werd uw

^^ m ^ i ^ o J
bi'it, o Heer; Gy zaagt uw strijd bekro-

h5^ 4=Jr l-^-^̂ ^
nen Met gaven, tot der menschen troost:

^^ Ê=f^-^=T̂ ^ ^
Opdat zelfs 't wederhoorig kroost Altijd

fc ^^^^ «=??=
bij U zou wonen

10. Geloofd zij God met diepst ontzag;

Hij overlaadt ons, dag aan dag. Met zyne

gunstbewyzen. Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet

met eerbied prijzen? Die God is ons een

God van heil; Hij schenkt, uit goedheid

zonder peil. Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood. Zelfs

bij het naad'ren van den dood. Vol-

komen uitkomst geven.

III PAUZE.

11. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan,

God zal zijns vijands kop verslaan; Dien

haar'gen schedel vellen; Die trotsch, wat

heilig is, onteert. En, daar hU schuld

met schuld vermeert. Zich tegen Hem
-tr-

toegezeid: |„'kZal u, door macht en wys

„beleid. Uit Basan weer doen komen;

„U zullen, als op Mozes' beê. Wanneer

„uw pad loopt door de zee, Geen gol-

12. „Dan moogt g' in zegepraal uw voet.

„Ja uwer honden tong, in 't bloed Van

eiken vijand steken." Ö groote God, ge-

duchte Heer, Uw gangen, zoo vol roem

en eer. Zijn aan uw volk gebleken; Degan-
-tv-

gen van mijp God en Vorst, Wien, schoon

Hij 's werelds rijkskroon torst, Deez'

woningen behaagden. De zangrei trad den

speelrei vóór, In 't midden ging het vroo-
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Ujk koor Der trommelende maagden.S p^^^^^^ '=^S=^

13. Looft God in zijn gemeent* alom, Den

t^—^—T \ Q ^m
ffl

Heer, gij, die in 't heiligdom, Als Isrels^^ =^=^ ^ ^ ^
kroost, moogtnaad'ren. Hoe vroolijk gaan

de stammen op Naar Sions GodgewijdenÖ ^ ^
top. Met Isrels achtb're vaad'ren! De

^^=^^=^ ÉÊ ^^ i^
vorsten van elks huisgezin, Zy trekken

^^^^^ ^^
aan: hier Benjamin; Schoon klein, hij

fcï
^ ^3E a^=^^ ^

mocht regeeren; Daar Juda's stam, die

^^ i^-^f^H^T^
glorie won; Ginds Naphthali enZibulon;

Om God, hun Koning, t'eeren.

IV PAUZE.

g^ \ l \-Y=^f^^^=̂
14. Uw God, o Isiel, heeft de kracht Door^^^^ ^^. ^
zijn bevel u toegebracht. O God, schraag

dat vermogen; Versterk, hetgeen Gij

hebt gewrocht. En laat uw hulp, door

on.s vei zocht. Uw volk voortaan verhoo-

gen. Dan passen, uwen naam ter eer,

P+^
B^ T T ? i=f^ m ^
Om uwes tempels wil, o Heer, De vor-

P^^EEE^^^m^=E^éE^^
sten op uw wenken; Zij zullen U van^ ^^^^^^^
allen kant. Zelfs uit het allerverste land.m m

Vereeren met geschenken.

^m ^ ^ }> ^.:^A^̂
15. Scheld met uw stem het wild ge-

^^La_4 ^ ^ ^
diert', Dat in het riet zoo weeld'rig tiert;

De stier- en kalverbenden; Het volk, dat

stukken zilvers geeft, En dus zich on-

derworpen heeft, Maar loert op enz' el-

lenden. Gewis, wy zien hen reeds be-

^ =f"Hi L4=# -^-^^
rooid. En 't oorlogzuchtig volk verstrooid;

Gezanten zullen naad'ren; Egypte znl,

met Moorenland, Tot God verheffen hart

en hand, Den God van onze vaad'ren.

^^

fe^^^ES^EM ^==^
16. Gij koninkrvjken, zingt Gods lif;

:4-4 i 4^Z1^ ^ E^
Heft psalmen op naar 't hemelhof, Van-

^ ^^^=^r=^ ^(r=j^ ^
ouds zijn troon en woning; Waar Hij,

Sno

—

j^^^=^ ^T-i^=^^
bekleed met eor en macht, Zyn sterke

f^L i
h^ »-

—

"^^ Lj
stem verheft met kracht. En heerschtals

Sions Koning. Geeft sterkt' aan onzen

God en Heer; Hij heeft in Israël zün eer

En hoogheid willen toonen. Erkent dien

God; Hü' is geducht; Hü doet zyn sterkte

boven lucht En boven wolken wonen.

17. Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G'alom,

Uit uw verheven heiligdom, Aanbidd'lük

Opperwezen! 't Is Isrels God, die krach-

ten geeft, Van wien het volk zyn sterkte

heeft. LoofL God ; elk moet Hem vreezen.
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God, verlos en red mij uit den

nood; De waat'ren zi,jn tot aan do ziel

gekomen; Ik zink in 't slijk; ik voel mij

overstroomen; Ik ga te grond; do vloed

is mü te groot. Ik roep mü moê in dezen

jammerstaat; Mijn keel is heesch, zij is

Ml I I l ^ ^|{J4 \ 1^ E3E
van droogt' ontsteken; En daar ik hoop

^é=^ l i^~^ *> '^
^3^

m
op God, mi.jn Toeverlaat, Schrei ik mij

g^g^ V ^>-

blind; myn oogen zyn bezweken.

;jr4^^-4=4^ ^ ^EE?
2. Men telt veeleer de haren van myn

E^ ^m ^
hoofd. Dan hen, die mij, doch zonder

^^^ hJ>—<>-=- ^ 3^
oorzaak, haten; Men zoekt mü'n dood;

l^^l^l-—"X^ ^
geen onschi;ld kan mü baten; Hen zieeï p^^^^^
ik sterk, maar my van kracht beroofd.

4r» ^^
-f

s^ ^_4 \ ^ /
Men eischt van mij, waar ik m'onschul-

tecc ^ ^ï^
dig ken, 'tGeroofdo weer; 'k moet voor

ü^ fe%=T=?==^
voldoening zorgen. Gij weet, o God, hoe

ver ik strafbaar ben; U is mjjn schuld.

mijn dwaasheid, niet verborgen.

8. Beschaam door mij de stille hope niet

^e^^^^^ rsE ï=ÖÉ^^
Van hen, die U, o Heer der legerscha-

ren, Verwachten; laat geen schande we

dervaren Aan hen, die U steeds zoeken

in verdriet. Met mij verging hun hoop,

o Isrels God, Daar ik mtjn smaad om

Uwentwil moet dragen. Mün aanschijn

is bedekt met schand' en spot; Helaas,

wat heb ik stof tot bitier klagen!

I PAUZE.

4. Mijn broed'ren ben ik vreemd, door elk

onteerd, En onbskend den zonen mijner

moeder; 'kVind onder lien noch schuts-

hecr, noch behoeder; Want d' ijver van

uw huis heeft my verteerd. Ik draag

den schimp, den smnad en overlast Der-

genen, die, alziende God, U smaden;

Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds

gevast. Maar 'k word te meer met
tV-

smaadheid overladen.

m
5. Ik heb mtjn vleesch met eenen zak

bekleed, Maar hoor mijn naam ten spot

en spreekwoord maken ; De rechters zelfs

doen niet dan klappen, laken; 'k Ben

't snarenspel van dronkaards in mijn

leed. Maar, Heer, tot U, tot U is mijn

gebed; Daar is, o God, een tijd van wel-

behagen, Een tijd van gunst, te mijner



88 PSALM LXIX. éy

hulp gezet; Hoor, naar uw trouw en

heilwoord, dan mijn klagen.

6. Ruk, door uw macht, mU uit hot f<UJk;

behoed, En laat mij niet verzinken in de

waat'ren; Maar red mij uit de handen

mijner haat'ren, Uit dezen kolk en die-

pen watervloed. Och, laat den stroom

mij over 't hoofd niet gaan, Maar dat
3fc

UW arm 't gewold der diepte stuite; Dat

toch de put niet worde toegedaan, Noch

over m;j zijn mond voor eeuwig sUiite.

7. Hoor my, o Heer, uw goedertierenheid

Is goed; zie mij dan aan met gunstig'

oogen. Hoe teer, hoe groot is mU uw

¥^
mededoogen! Verhoor uw knecht, die

g^^^ ^^EEE^==±=^
hec-te tranen schreit. Verberg voor hem

uw aangezicht toch niet; Want ik be-

zvvi.ik door angst en tegenheden; Ai, haast

U mij ter hulp in mijn verdriet; De nood

klimt hoog; verhoor myn smeekgebeden.

II PAUZE.

8. Genaak, genaak in gunste tot mijn ziel;

^^^

laten, Nooit roemen, dat ik in hun han-

den viel. Gij weet, wat schaamt' en smaad

mi,j treft, o God, Daar niemand zich

mijn onheil aan wil trekken; Hoeschand'-

ITT. , ^ j—^ ^, __^_ _^,__sv=g
lyk ik der boosheid strek ten spot; Gi.i

kent hen, die mU dezen angst verwekken.

9. Versmaadheid breekt en scheurt mij

^^I^^=^F==^^^S^—(V j> I 3^
't hart vaneen; Ik ben zeer zwak; de

lasteringen snijden Mij door de ziel; ik

^^^^^?F^- m
wacht naar medelijden, Naar troosters,

maar, helaas, ik vind er geen. Ja, groote

^^^^=#^ —<F ^^^E3E ^1 aé

God, zij hebben mü, tot spó's, Bij al mijn

smart, nog bitt're gal gegeven; Een edik-

1^

—

1~7zi=

^^=^. 1 ^3^
teug is zelfs een gunstbewijs, Wanneer

Bevrijd ze; laat de boezen, die my

de dorst mi.jn lippen saam doet kleven.

10. Hun tafel word', o God, hun tot een

strik, Een valstrik, waar zij straks in

blijven hangen, En vollen loon van al

hun kwaad ontvangen; Vervloek hun

spiJs; dat niets hun ziel verkwikk'. Ver-

blind hun geest; verduister hun verstand;

Verdonker hun gezicht; bewolkhun oogen;

Verbreek hun kracht door uw geterg-

P̂ ^ ^ ^^
haten, Vijandig zyn, eu alle deugd ver- de hand; Dat rusteloos hun lend'nen
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waggelen mogen.

III PAUZE.

11. Stort over hen uw gramschap uit;

vertoon Uw heeten toorn; gri.ip aan hen^
die U haten; Dat hun paleis verwoest

j^- ^ —

^

zü en verlaten; Dat niemand meer in

i

\i±

^^^
hunne tenten woon'. Want dit geslacht,

L\ A-^^m %
dat zich in 't kwaad verheugt, Vervolgt,

w 1=-^ Jv V-- ^
dien Gij verwond hebt en geslagen; Zijn

3^^^^—

t

^
smart strekt hun tot tijdverdrijf en^^ ï
vreugd; Zy doen van praat en schimp

schier alles wagen.^ ^ ^E^
12. Doe misdaan toe tot al hun euvel-

4 .1 , TXX^ e3̂
s

daan; Laat hen tot uw gerechtigheid niet

WQ V ijczro: p^^
komen; Maar delg hen uit het levensboek

È =3CE=r^ ^ i
> ^^ E^

der vromen; Schrijf hen met uw recht-

vaardig volk niet aan. Maar ik, ik ben el-

lendig en vol smart; Uw heil, o God, voer'

m'in een hooge woning; Dan zing ik blij,

en uit een dankbaar hart, Den grooten

naam van mijnen God en Koning.

13. Dat zal den Heer veel aangenamer

zijn, Dan os of var, die hunnen klauw

verdeelen. De blydschap zal het hart der

'/'' 89

vromen streelen. Als ziJ mi,i zien ver-

lost van smart en pijn. Gü, die God

zoekt in al uw zielsverdriet, Houdt aan,

grijpt moed, uw hart zal vrooHJk leven:

Nooddruftigen veracht zyn goedheid niet

;

Nooit zal Hij ziJn gevangenen begeven.

14. Gü, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods

lof; Laat al wat leeft zü'n trouw en

goedheid prezen; Want God zal aan zyn

Sion hulp bewijzen, En Juda's steen her-

bouwen uit het stof. Daar zal zijn volk

weer wonen naar zijn raad. God eeuwig

hun zijn volle gunst betoonen; Daar zul-

len zi,i, Gods knechten met hun zaad,

Zij, die zijn naam beminnen, erf'lijk wonen.

DE LXX PSALM

aal haastig ter verlossing neer.

O God, en red mij uit gevaren, Uit ang-

sten, die mijn ziel bezwaren; Spoed Ü

te mijner hulp, o Heer. Laat allen, die

mijn ziel belagen, Beschaamd en schaam-

rood van mij vliên; Laat, die met vreugd

^ i>-
mü'n rampen zien, In hunne wenschen

nimmer slagen.
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2. Laat allen, die, met schamp'ren spot,

Mij hoonen, tergen en onteeren, Hun

schimp ten loon, teruggekeeren, Vergaan
-Ct—

^

op uw geducht gebod. Laat hen, die zich

tot U begeven, Hen, die uw heil bemin-

nen, Heer, Gedurig juichen tot uw eer,

En zingen: „God zij hoog verheven".

8. Ik ben nooddruftig, arm en naakt; O

God, mijn Helper uit ellenden. Haast

Utotmü; wil bijstand zenden; Uw komst

i
îs 't, die mijn heil volmaakt.

DE LXXI PSALM. /'/

etrouw op U; hoor mijn gebe-

den;^Dat mi,i geen schaamt', o Heer, In

eeuwigheid verneêr'; Red mü door uw

gerechtigheden; Bevrüd mij; neig uw

ooren ; Verlos my ; wil mij hoeren.

2. "Wees mij een rots, om in te wonen;

Een schuilplaats, waar mijn hart Steeds

toevlucht vind' in smart. Uw hoog bevel

zal blijkbaar toonen, Dat Gij, ogroot'Ont-

fermer, Mijn burcht züt en beschermer.

3. Bevryd mi.) van 't geweld des snooden,

Die 't heilig recht verkracht; Wiens

trotschheid mij veracht. Ik wacht op U,

o God der goden, Op wien ik vast ver-

trouwde. Van dat ik 't licht aanschouwde.

4. Zoo Gü, van dat ik werd geboren, Ja

van mün eerst begin, Mü niet, uit tced're

min, Hadt ondersteund, 'k waar' lang

verloren; Dies doe ik, in gezangen, U

steeds mün lof ontvangen.

I PAUZE.

^~^^ l :^=^^=f=^=^^^-4-^^^-^
5. 'k Was als een wonder in elks oogen

;

^ ^ ^ ^
Doch Gu, mijn Toevlucht, Gij Stondt^
my met sterkte bü; Laat dan mijn mond

uw naam verhoogen. En al mijn levens-

dagen Van uwen roem gewagen.

6. Verwerp mij niet in hooger jaren; Laat

ItiU^J.—^ ^ 4 ^ i y
bü den ouderdom. Dien 'k in uw gunst

beklom. Uw voorzorg over mü niet va-^
EE

ren ; Laat, met de kracht van 't leven.

Uw hulp mü niet begeven.

7. Hen, die op müne ziele loeren. Hoort

^.L-X-^ u^ n
men, in hunnen raad, Uitonverzoenb'ren

haat, Een goddelooze schimptaal voeren,

En, tegen recht, te zamen Myn onder-

=^^
gang beramen.
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8. „Ziet," zeggen zij, „hi,i ligt verschoven;

,ftod staat niet aan zijnzij; Jaagt, jaagt

hem; grüpt hem vrij; H;i kan geen uit-

ontferniing. En haast U ter bescherming.

9. Doe hen beschaamd staan en bezwijken,

"Wier woede my bestrijdt. Wier haat mijn
I^-

A . .
7*

rust benü'dt; Doe hen met smaad en

schande wyken. Die tegen mij zich ster-

keu, En mijne ramp bewerken.

II PAUZE.

X^^ ^\ l jv-4^^^
10. Mijn hart zal steeds op ü vertrouwen;

S^
Mijn mond vindt tot uw lof Gedurig

=^=-=^^^ -^ ^w^S
ruimer stof, En zal uw recht en heil

3f=iii;

ontvouwen; Schoon ik de reeks dier

t.(^ V-

schatten Kan tellen noch bevatten.

^
11. Ik zal blijmoedig henentreden In

sHeeren mogendheid. Mijn hart is uitge-

ES^ ^=^^^^\-

breid, O Heer, om uw gerechtigheden, Ja

die alleen, te prijzen. Op aangename wijzen.

12. Gü hebt mü van mijn kindsche da-

gen. Geleid en onderricht; Nog blijf ik

naar myn plicht Van uwe wond'ren bly

gewagen; O God, wil mg bewaren Bij

't klim men mijner jaren.
-I i 1

1-^—!-

13. Blijf mij in mijne grijsheid sterken;

Verkwik mijn ouderdom; Bewaak mij

van rondom; Zoo meld ik dit geslacht

uw werken; Zoo zal 'k uw grootheid

zingen Voor hun nakomelingen.

III PAUZE.

H-T*-^> f

—

—t-—Ir-Jr- X <>:-X <f^'^

14. Ik roem,
Uh 1

—
—

^

—>>—*

—

eeuwig
-K ïS

Alvermogen,
1- l—

^

W"—-^ if--^t^i_^-^^-^ * 2 i.—

ü

'kRoem uw gerechtigheid, Die zooveel

glans verspreidt. Zoo heerlijk schittert

uit den hooge. O Heee der legerscha

15. GU deedt mij veel benauwdheid sma-

ken En drukkend harteleed; Maar, tot

mijn hulp gereed. Zult Gü mij weder

levend maken, Mi,] uit den afgrond trek-

ken, En met uw vleug'len dekken.

16. Gij zult met luister my omringen,

Mij troosten in myn smart. Dan zal

ik, blij van hart. Met luit en harp uw

goedheid zingen, O heilig Opperwezen,

Door Israël geprezen.

17. Myn lippen zullen juichend roemen.

In psalmen, U gewyd, Dat Gij mijn Hel-
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per zyt; Mijn tong zal U mijn Redder

noemen; Uw gunst den Godgetrouwen,

II, . ^v

—

\ <l \ - \ o ^^
Den giinschen dag, ontvouwen

18. 'kZal uw gerechtigheid verheffen,

Die mij in eer herstelt, Die al mijn ha-

ters velt. 'kZie hen door schand* en
3fc

schaamte treffen; Ik zie hen schaamrood

vluchten, Die müne ziel doen zuchten.

licht zal wezen. En op- en ondergaan

daalt op 'tlate gras; Aan droppels, die niet

milden zegen Besproeien 'tveldgewas.

4. 't Rechtvaardig volk zal welig groeien;^
Daar twist en wrok verdwijnt. Zal alles

--»—zrr

door den vrede bloeien. Totdat geen

^^
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eef. Heer, den Koning uwe rech-

ten, En uw gerechtigheid Aan'sKonings

zoon, om uwe knechten Te richten met

beleid. Dan zal Hü al uw volk beheeren.

Rechtvaardig, wjjs en zacht; En uw el-

lendigen regeeren; Hun recht doen op

hun klacht.

2. De bergen zullen vrede dragen, De

heuvels heilig recht; Hij zal hun vroolijk

op doen dagen Het heil, hun toegezegd.

^Ellendig volk wordt dan uitUJden Door

zijnen arm gerukt; Hi,i zal nooddruftigen

bevrijden; Verbrijz'len, wie verdrukt

maan meer schijnt. Van zee tot zee zal

r\ t
' <-• ^ T \ r^ =?f

Hij regeeren. Zoo ver men volk'ren kent;

Men zal Hem van d'Eufraat vereeren

^
Tot aan des aardrijks end.

5. Het woeste volk zal voor Hem knielen;

:rf » .V 6^

3. Zij zullen U eerbiedig vreezen. Zoolang^ ^
er zon of maan By 't nageslacht tea

Zijn vijand lekt het stof; En Tharsis voert,

met rijke kielen Geschenken naar zjjn

hof; Met giften zullen langs de stroomen

De koningen der zee. En Scheba nevens

Seba komen, Hem smeekend om den vree.

PAUZE.

6. Ja elk der vorsten zal zich buigen. En

vallen voor Hem neer; Al 't heidendom

zijn lof getuigen, Dienstvaardig tot zyn

eer. 't Behoeftig volk, in hunne nooden, In

hun ellend' en pün, Gansch hulpeloos tot

Ï ÎX~~VT'^ \ \ \ jij
Hem gevloden, Zal Hg ten redder zün.
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7. Nooddi-Liftigen zal Hy verschoonen ; Aan

armen, uit gena, Zijn hulpe ter verlossing

toonen; Hij slaat hun zielen gS,, Als hen

geweld en list bestrijden, Al gaat het

nog zoo hoog; Hun bloed, hun tranen en

hun lijden Zi^jn dierbaar in zijn oog.

8. „Zoo moet de Koning eeuwig leven!'

Bidt elk met diep ontzag; Men zal Hem
-ty-

'tgoud van Scheba geven, Hem zeeg'nen

dag bij dag. Is op het land een hand

kleed met mogendheên; De Heer, in Is-

11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvan-

gen; Men loov' Hem vroeg en spa; De

wereld hoor', en volg' mijn zangen

Met Amen, Amen, na.

DE LXXIII PSALM

vol koren. Gekoesterd door de zon.

't Zal op 'tgebergt' geruisch doen hooren.

Gelijk de Libanon.

9. De stedelingen zullen bloeien, Gelyk

\ O—0- W=T=t
het malsche kruid. Zijn naam en roem

-<^^- ""<^
? f O /

zal eeuwig groeien; Ook zal, eeuw in

, . . \ \—lil -^—*-

V o o '*^ '^
'^ *>>— •*

I

eeuw uit. Het nageslacht zijn grootheid

zingen, Zoolang het zonlicht sch;jn'.

X-A_A .i_g ^ ^^ ^ »

Hun zal een schat van zegeningen, In^^
Hem, ten erfdeel zi,jn.

10. Dan- zal, na zooveel gunstbewijzen.

»T"t ^ ^ ^
't Gezegend heidendom 't Geluk van dezen

Koning pryzen. Die Davids troon beklom.

4-4 ;l s^ ^ i^^
öeloofd zy God, dat eeuwig Wezen, Be-

a waarUJk, God is Isrel goed,

Voor hen, die rein zijn van gemoed; Hoe

donker ooit Gods weg moog' wezen, Hü

ziet in gunst op die Hem vreezen. Maar,

ach, hoewel mijn ziel dit weet. Mijn

voeten waren in mün leed Schier uitge-

weken, en mijn treên Van 't spoor der

Godsvrucht afgegleén.

2. Ik zag met nijdig' oogen aan, Hoedwa-

zen hier op rozen gaan, En hoe godd'loo-

zen in hun gangen Al veeltü'ds rust en

vree erlangen. Zij weten van geen tranen

;pr^"i—

r

brood. Van geene banden, tot hun dood;

Hun kracht is frisch; zij zijn gezond

Tot op hun laatsten avondstond.

3. Zü weten doorgaans van verdriet En

moeit', ais and're menschen, niet; Men
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ziet hen bitt're =imnrt noch plagen, Als

P^^ E5E ë̂^ pCrr^::^ ^
and're stervelingen, dragen. Dies ziJn

>^V=^{=^ ESi?^
zü trotsch, en doen den waan, Gelijk

een gouden keten, aan; 't Geweld, dat^^^ =g=v̂ ^̂
deugd en plicht versmaadt. Bedekt hen

i^ ^—^ i) E
als een praalgewaad.

^$^'^^=f=^^^ ^ -^iF=i

4. Indien men op hun voorspoed let, Hun

Kjrnr " ^-f^ =^^=^
p^i^^^

oogen puilen uit van vet; Hun vreelde, wat

ly^i W^ ^=^ ^
zij zich beloven, Gaat hun verbeelding

nog te boven. Ztj mergelen de menschen

^ «> ~ -^ '

f̂e ^^^
uit, En spreken, trotsch op roof eu buit,

ËEE£ ^ i ^ =^
Steed.s uit de hoogte van hun macht,

Terwijl hun hart de deugd belacht.

I PAUZE.

d' Allerhoogste van miJn klagen En

bitt're rampen kennis dragen? Zie, deze,

g-j' > T'^:^ ^i^E ĥ^
hoe godd'loos en wreed, Zijn evenwel be-

ft:S ^m * ^ ^ES
vryd van leed; De rust volgt hen op al hun

\'P'=^—»-^=^̂ ^
paan, En hun vermogen groeit steeds aan.

7. Zoo heb ik dan vergeefs gestreên, Mi.jn

^fe$^r^—1' Ĵ^^:*^ ^^î̂
hart gezuiverd en gebeön; Vergeefs heb

iSE ^ ^:^=^ 3E ^
ik in reine plassen Van onschuld myiie

^^m T"T~T^^
hand gewasschen; Want al den dag bon

ik geplaagd; Myn ziel verschrikt, mijn

^^^^^^ E^
boezem jaagt; En nooit verscheen er mor-

3e^ ^F^ =5=3p̂^=F=;v o <>

genstond. Waarop ik geen kastijding vond.

M: O r^P^ *> 0.^ c>. '^ t

^M t ^^ ^^
5. Hun mond tast zelfs den hemel aan;

Gods albestuur schijnt hun een waan;

ij 1,0 f t
^^ ^ <'—»—/

Terwijl hun tong op aarde wandelt.

H- ^^ ^ O ./

Geen mensch ontziet, maar elk mishan-

3=1 'f
'1^^ ^^

delt. Daarom keert zich Gods volk hier-

m ^m F^
toe. En schrikt, wanneer hun, bang te

-<v-

moê. Het water, daar hun niets gelukt.

B^ ^ ±k-]^^l=^^^>^=^
Met bekers vol wordt uitgedrukt.

8. Zoo ik dit zeggen staven zou. Gewis,
3fc^ -^-r~r m

dan waar' ik niet getrouw Aan 't waard

^^ -^^ » (^ ^
geslacht van uwe kind'ren. En zou hun

h-"-c- ^^ m
hoop en moed vermind'ren. Nochtans

^^m E^ ^
heb ik met al myn kracht Die Gods-

KJli-^^L-^:^.^^ -f—f-^
regeering overdacht; Maar 't was een

M=^ ^^
stuk, dat, in mün oog. Mij moeilijk

E^r^H—f^-4-^^ ^
6. Dan peinst de ziel: is 't waar? zou GodS ^

9. Dit duurde, tot ik uit dien drom Van

neev'len ging in 't heiligdom. Om met

de Godsspraak raad te plegen. Daar zag

Ook weten van mijn droevig lot? Zou I ik, op wat gladde wegen De voorspoed
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hun val bereidt; Zi,i storten ran den top

van eer In eeuwige verwoesting neer.

II PAUZE.

10. Hoe worilen zij, tot ieders schrik, Ver-

nield, als in een oogenblik! Hoe moeten

zij het leven enden, Van .ingst verteerd

in hun ellenden! Hun weeld' is als een

droom vergaan. O Heor, wanneer Gij op

tv°=g:

zult staan. Zult Gi.i hun toonen, onver-

wacht, Hoe Gij hun ijdel beeld veracht

11. Toen 't zwellend hart met ongeduld En

^m =^ ^?=<ï
y=-t^^^—^4^^

wrevel' afgunst werd vervuld, En ik ge-

^^ i.ZXl^̂ -'^-^^ ^^
prikkeld in mijn nieren, Om trotsch miJn

i^ ?S=^^ ^
drift den toom te vieren, AVas mün ver-^ E^Sfc m =b

stand van liclit beroofd; Ik heb Gods waar-

heid niet geloofd. Maar was, door mijn ver^^^
waanden geest, Bü U een on vernuftig beest

12. 'kZal dan gedurig bü U zijn, In al

^m ^^ ^ $EE2
u

myn nooden angst en piJn; U al mi,in

liefde waardig schatten, W;jl Gij mijn

rechterhand woudt vatten. Gij zult mij

leiden door uw raad, O God, mijn Heil,

mgn Toeverlaat; En mij, hiertoe door U

13. Wien heb ik nevens U omhoog? Wat

zou mi,in hart, wat zou mijn oog. Op aarde

nevens ü toch lusten? Niets is er, waar
3fc

en hart. Zoo zult Gij ziJn voor mijn gemoed

^JL : SI

—

. . V V—"

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Ai. Wie, ver van U, de weelde zoekt, a
Vergaat eerlang en wordt vervloekt;

Gii roeit hen uit, die afhoereeren. En U

mü goed, mijn zaligst lot. Nabij te

Hem geheel en al, Den Heer, wiens

2. ilerdenk de trouw, aan ons voorheen

betoond; Denk aan uw volk, door ü van
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ouds verkregen; Denk aan uw erf, het

voorwerp van uw zegen, Aan Sionsberg,^ ^^=^
waar G'eertijds hebt gewoond.

W^^ ö ^ö=^^
3. Ruk spoedig aan, verdubbel uwc

fei^

schreêu; Zie, hoe de stad verwoest ligt

en vergeten; Des vyands macht hoeft

alles neergesmeten, Uw heiügdotii ver-

fe^^^^^x'^P
dorven en vertreên.

4. Uw vijand heeft, ter plaatse van 't ge

bed. Gelijk een leeuw gebruld bij 't ze-

gevieren; Zelfs, U ten sohimp, heeft hli

zijn krügsbanieren, Ia tiotschen moed

5. Elk woedt om strijd, en toont zich

onbeschroomd; Jlen liouwt en hakt, dat

poort en binten boven; Gelijk men slaaft,

—Vz

om bijlen aan te geven. En tjv'rig kapt

teerd; Niets heeft zijn glans voor 'twoên

des gloeds beveiligd; Uw schoon p"!lleis.

uw woning is ontheiligd, Ten gronde

toe in puin en asch verkeerd.

8. „Ijaat," zeiden zij, „laat ons het gan

sclio land, Geplunderd, voor onz' over-

macht doen zwichten." Hun wreede vuist

i^^^^^i^^è^
heeft al de Godsgestichten, Uw naam ton

hoon, verbrijzeld of verbrand.

I PAUZE.

[^<>—j^ ^-.>__,<^^-^=^^^
9. Wy zien aan ons, na al dit ongeval.

Geen teek'nen meer van uwe gunst ge-

geven; Niet één profeet is ons tot troost

&fc:a.-i3^ ^
gebleven; Geen sterv'liiig weet, hoe-

rt

6. Dus hebben z' ook, doldriftig, onbe-

JP^^^E^Z^^»-^^--^

suisd, Graveerselen, pilaren, wanden, bo-

gen, Wier kunstsieraad de lust was

van elks oogen, Met zwaard, houweel en

10. Hoe ]an<ï, o God, zal, in dit zwaar ver-

driet. De vijand ons z\,jn wreede trotsch-

heid toonen ? Zal hü uw naam in eeuwig-
^5=

heid dan hoonen ? Neen, 't kan niet zijn;

dat duldt uw glorie niet.

11. Ach, waarom trekt G'uw hand dus

van ons af, Uw rechterhand, die ons ten

steun kan strekken? Ai, wil haar eens

7. Uw Heiligdom is door het vuur ver- I uit uwen boezem trekken, En maak een
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eind aan uw gestrenge straf.

12. Gij evenwel, Gij blijft dezelfd', o

Heek; Gij zijt vanouds mijn toeverlaat,

mün Koning, Die uitkomst gaaft, en, uit

uw hemelwoning. Voor ieders oog uw

13. Gy spleet weleer de Schelfzee door uw

kracht; Gü hebt den kop der woest' en

\ \ I
»^> » • » \ ^ ^

felle draken, Het vrees'lijk heir, dat Isrel

%=,=if^=i^^ ^ ^
dorst genaken, In 't hart der zee, ver-Ui L

m
broken door uw macht.

I -T-i^ o 14^.:.^^^
14. Uw sterke hand heeft 's Leviathans^^ ^^
woên Betoomd, gestuit; deed Pharaö

H—J^^-JKhQ—"<» • «^ t—T-;: E2

bezwyken; Daar 't woest gediert' aan

^^^^^^i ö ^
duizenden van Ujken, Op 't dorre strand,

^=i r=I
zijn rooflust mocht voldoen.

m ^ -j^4 hr^
15. Hoe menigmaal hebt G'ons uw gunst

betoogd, 't Zij G' een fontein deedt uit

een rots ontspringen. Of op een hoop de

^-4^-j^-^ » o » ^
waat'ren samendringen. Wanneer de

>^ ^ IX
stroom door U werd uitgedroogd.

M '> I ^ T-f-TÜ
16. De dag is d'uw'; ook vormdet Gjj

^1 ^^ » I /

gesteld in juiste palen; Elk jaarseizoen

hebt Gij tot stand gebracht.

II PAUZE.

17. Herdenk, mijn God, herdenk die won-

derdaan. Een dwaas geslacht heeft uwen

naam gelasterd; De vijand, van uw vrees

en dienst verbasterd. Heeft uwen roem

met smaad en schimp belaan.

18. Geef 't wild gediert', dat niets in

't woên ontziet, De ziele van uw tortel-

duif niet over; Laat, groote God, om

een gehaten roever. Uw kwijnend volk

niet eeuwig in 't verdriet.

19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd

verbond; Laat dat uw hart tot ons in

liefd' ontvonken; Het land is vol van

duist're moordspelonken. Vanwaar 't ge-

weld ons grieft met wond op wond.

20. Dat elk verdrukt' uw bijstand eens

erlang'; Laat, laat uw volk niet schaam-

rood wederkeeren; Maar wil van hen el-

lend' en nooddruft weren, Opdat z'uw

den nacht; Gij schiept het licht, de zon

met gloed en stralen; Door U is d'aard' l 21. Rys op, o God, rijs op, toon uw ge
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zag; Betwist uw zaak, wees onze pleit-

beslechter; 't Is meer dan tijd; gedenk,

o hoogste Rechter, Wat smaad de dwaas

22. Vergeet niet, Heer, dien onverdraag-

b'ren hoon. Dat luid geroep van al uw

weêrparttjdevs; Het woest getier van

uwe machtbestrijders StUgt telkens op

tot voor uw hemeltroon.

DE LXXV PSALM. 75

F
E

alleen, Ü loven wij; Ja wij lo-

ven Ü, o Heer; Want uw naam, zoo

ryk van eer. Is tot onze vreugd nabü;

Dies vertelt men, in ons land. Al de

2. Als ik 't ambt ontvangen zal. Wil ik.

volgens eed en plicht. Altoos recht doen

in 't gericht. Land en volk was in verval

;

Maar zijn pijlers steld' ik vast, Tegen

j^ o » <>=

woed' en overlast.

3. Tot het dom en dwaas geslacht Zeid'

ik: „Wees niet zinneloos;" Tot de snoo-

den : „Weest niet boos, Dat gü' hoornen.

„sterk van kracht, Woedende naar boven

„steekt. En met stijven halze spreekt."

4. Geen geval, geen zorg. geen list. Oost,

noch west, noch z.indwoestijn, Doet ons

meer of minder zijn: God is rechter, die

L-X^ . '?'^nrT4~lbè=:^ 3

EE

't beslist; Die, als aller Oppervoogd, Deez'

^ ^r~^
vernedert, dien verhoogt.

5. Want des Heeren hand besluit Eenen
-\ 1-7^ O

kelk vol bitterheid, In zyn gramschap

toebereid. En Hij drenkt er 'tmensch-

dom uit; Doch der goddeloozen mond

Zuigt zijn hef uit, tot den grond.

6. 'k Zal dit melden, 'k zal altyd Zingen

Jakobs God ter eer. Slaan der boozen

hoornen neer, Velleg wat zijn naam be-

strijdt; Maar der vromen hoorn en macht

Zal verhoogd zijn door Gods kracht.

od is bekend bij Juda's stam.

DE LXXVI PSALM.

GF
Waar Hij zijn hoogen zetel nam; Zijn

naam is groot in Israël; In Salem staat,

op zi,jn bevel, De hutte van dien Hemel-

koning; Op Sion is zijn heil'ge woning.

2. Daar heeft de vijand boog en schild

v'=r=x » i> A ^^ ^
En vuur'ge pijlen op verspild; God brak
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het zwaard, bedwong den krijg. Dat
-tv- o A A .S A A —;*

vri,j het roofgebergte zwijg'; Uw roem,

o groot en heerlijk Wezen, Is tot veel

3. Stouthartigen zijn daar beroofd; Daar

sliep èn heir èn opperhoofd ; Do klookste

had geen handen meer. Maar viel in

't stof verslagen neer. O God van Jakob,

door uw schelden Vergingen paarden,

wagens, helden.

^;» » ^=^-'̂ -h=^ <> >i

4. Gü, vrees'lük zijt Gij in 't gericht; Wie^^
zal bestaan voor uw gezicht? Zoo ras

e i .<v \—\
c^^V^?=T^

uw mond het vonnis streek. Uw oordeel

iS^3
van den hemel bleek. Toen vreesde

-»—<e:
d' aarde voor uw oogen; Toen werd ze

F^
stil door uw vermogen.

^—è

—

ï
~
i> \—

^

5. Als God ter hooge vierschaar steeg,

=F^^
't Zachtmoedig volk verlossing kreeg.

I. a ^^, ^_4 sv —^"^^^-n^-^
Ontzette zich het gansch heelal. Gewis,

der menschen gramschap zal. Wanneer

I. » \ <\ ^ ^E^ -o—<^

z'op 't hevigst is aan 't blaken, Uwgroo-

ten lof nog grooter maken.

6. Woedt nog de wraaklust onbeschroomd,

Die wordt door U ras ingetoomd. Doet

dan geloften aan den Heee, Betaalt die,

uwen God ter eer, Gij allen, die dien

grooten Koning Omringt in zvjn door-

7. Men voer' dien God geschenken aan,

üie vrees'ii.ik is in al zijn daan; Hij stoot

do vorsten v;-eg in 't graf. En snijdt

hun geest als druiven af; Hij, die den

koningen der aarde. Zelfs op hun tro-

nen, vreeze baarde.

DE LXXVII PSALM.

Klimt tot God, het Opperwezen, God,

die, in mijn ongeval, d' Oogen tot mij nei-

dagen; 'k Bracht de nachten door met

klagen; 'k Liet niet af, mvjn hand en oog

Op te heffen naar omhoog.

2. 'k Schatte mij geheel verloren ; 'k Mocht

van geen vertroosting hooren; Als mijn

ziel aan God gedacht, Loosd' ik niet

dan klacht op klacht; Peinsd' ik aan ^

mijn vrucht'loos kermen, Vrucht'loos roe-
-» O i> • <v ft A

—
^f—-^.

pen om ontfermen, Dacht ik, hoe God
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anders helpt, Mijne ziel werd overstelpt.

3Ï-

3. Slaap weerhieldt Gij van mijn oogen;

'k Was verslagen, neergebogen, Eii, ver-

stomd door al 't verdriet, Wars van mer

schen, sprak ik niet. 'k Overdacht al

d^oude dagen, Jaren, eeuwen, gunsten,

plagen. En wat immer aan mijn ziel

Van Gods hand te beurte viel.

4. 'k Dacht, hoe 'k God met vreugd voor

dezen Op mijn snaren had geprezen;

een mistroostig hart. En miin geest door-

zocht de reden. Waarom God die tegen-

heden Mij in zulk een mate zond. En

wat my te duchten stond.

6. Zoude Heer zyn gunstgenooten. Dacht

ik, dan altoos verstooten? Niet goedgun-

stig zün voortaan ? Nimmer ons meer gade

slaan? Zouden zijn beloftenissen Verder

barmhartigheên Door zijn gramschap af

„'t leven; Maar God zal verand'ring geven;

„d' Allerhoogste maakt het goed; Na

7. 'k Zal gedenken, hoe voor dezen Ons

de Heer heeft gunst bewezen; 'k Zal de

^i t T n-^- ^ <^-i-^ ^
wond'ren gadeslaan, Die Gü hebt van

R=^ ^L-A:^ ^E^ ^
ouds gedaan; 'kJZal nauwkeurig op uw

tf
—O

I f f I
-»- o - /

werken. En derzelver uitkomst, merken;

^^^^^ ^^=?'

En, in plaats van bitt're klacht, Daar-

Z^ 1
,4^^

van spreken dag en nacht.

^
,<|:

o *> ul~ f ^ t ^
j:

8. Heilig zijn, o God, uw wegen; Nle-

ttr: É ^=^=T ^^ tf=ié

mand spreek' uw hoogheid tegen; Wie,

r^T"^?^ m ^
wie is een God als Gij, Groot van macht

ff=^^^- t=t=:t
en heerschappij? Ja, GiJ zijt die God,

t "M f m
haar vervulling missen, Vrucht'loos wor-

den afgewacht Van geslachte tot geslacht?

6. Zou Gh)d zUn genS, vergeten ? Nooit meer

S rstii:^ ^—»-
11 zgt ^

die d'ooren Wond'ren doet op wond'ren—

»

71>— » ^r^3ï3 ^
hooren; Gij hebt uwen i'oem alora Groot

4 t t^
gemaakt bü 't heidendom.^^ d f iJE o » o «„/

9. Door uw arm en alvermogen Hebt Gü

Isrol uitgetogen; Jakobs kind'ren, Jozefs

O » ^— t f *i-

zaad Vrijgemaakt van Pharo's haat.
.^^ A <V ^t^ A A »^

't Water zag, o God, U komen; 't Water
-s>
—-<?- ^^-^-~^^

van ontferming weten? Heeft Hij zyn I zag U, en de stroomen Steigerden vol
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schrik omhoog; d' Afgrond werd be

10. Dikke wolken goten water; Hooger

zwerk gaf fel geklater; Uwe pijlen, zoo

geducht, Vlogen vlammend door de lucht;

het al in 't ronde wagen; En de wereld werd

S
verlicht, Door herhaalden bliksemschicht.

-^—<t-

11. d' Aarde sloeg van schrik aan 't beven.

^^^
Toen z' 'h langs uw pad zag streven,

Zee en groote waters door, In het nooit
—. -. 1 : iV * •¥ A

—

<^^H^ ^E^^
ontdekte spoor; Toen G'uw volk den

weg bereiddet, Daar Gy 't als een kudde
-<> » î ^̂

—

3fc

-f-^r^ >?

—

^^
leiddet; Mozes' en Aarons hand Bracht

hen dus naar 't heilig land.

2. Verborgenheèn, met diep ontzag te
,_

1
_ iV--t -. V-

melden, Die ons voorheen de vaderen

vertelden. Die wy hun kroost ook niet

verbergen mogen. Die stellen wij het na-

geslacht voor oogen : Des Heeeen lof,

uit 's lands historieblaan. Zijn sterken

arm en groote wonderdaan.

3. Want God heeft zijn getuigenis gege-

ven Aan Jakobs huis; een wet, om naar

te leven. Die Israöl zijn nageslacht moet

leeren. Opdat men nooit haar kennis

moog' ontberen; God vordert, dat de na-

neef, eeuwen lang. Van kind tot kind,

DE LXXVIII PSALM.

N^ =&=

^
ft-»-^T=^r"t=t

^eem, o mjjn volk, neem myne
^^ » ^ ^^^^^^^

leer ter oore; Neig oor en hart, om naar

miJn stem te hooren; 'k Zal met myn

mondu wijze spreuken leeren, Verbor-

genheèn, vanouds af waardig t' eeren.

Mij vloeit een schat van wijsheid uit

den mond, Gelyk een bron, die voort-

springt uit den grond.

dit onderwijs ontvang;

den, In 't oog zyn daan, in 't hart zyn wet-

ten houden. En nimmermeer weerspannig

God verachten. Verdraaid en krom, als vo-
y-g^^N—i;^- ^ -^^-:-

^^ ^ ^^
-^ j-

rige geslachten. Wier hart niet was ge-

richt naar zijn gebod. Wier geest niet

^^

was getrouw met hunnen God.

I PAUZE.

"h^
f

t \ f^^
5. Wat kon de boog den besten schutter

4,wo o- <v
\ ^[_

o <v t t^^
baten? Toen Ephraïm Gods wegen had



verlaten, Vlood al het heir ten da?e vanm ^E^ i^^^^;^
het strijden, En moest aldus de zwaarste

3>^

neerlaag lijden. Op Gods verbond werd

niet van hen gelet; Zij weigerden te

wand'len in zijn wet.

6. Zyn wonderdaan, door niemand af te

meten. Zijn trouweloos en snood van

hen vergeten; Die wonderdaan, waardoor
R-H» t ! .v=;5 » ^
Egypte 's helden Bezweken zijn iu Zoans

vette velden; Waar Hij, tot troost in

hunner vaad'ren leed, Voor ieders oog

7. Zijn almacht wist de zee vaneen te
3> ^

scheiden, En 't angstig heir daar droog-

voets door te leiden ; Als op een hoop deed
H 1 .

1 sv r '

hijdewaat'ren rijzen. Hij gaf des daags,

om hun den weg te wijzen, Een wolkkolom

;

een stroom, die, golvend afgegleên, Zyn

armen spreidt door al de velden heen.

II PAUZE.

9. Maar schoon zij dus ftods goedheid

ondervonden. Nog pleegden z'in 'tver-

volg de snoodste zonden; In 't woest ge-

west uit vetter land getogen, Vergram-^—^^.y-Tt:^^
den zij des Allerhoogsten oogen; Ver-

zochten God, en eischten, ten bewüsVan

züne macht, naar hunne lusten, spijs.

^^ ^ t t r-"
10. Zij spraken stout: „Kan God in wil-

.dernissen Ook keur van spijs op onze^^ 2
„tafel disschen? 't Is waar, Hu sloeg de

„rots, en deed de stroomen, In overvloed,

'« » .^

„uit harde klippen komen; Maar, is zijn

^ I A rr^
„macht zoo onbepaald en groot, Hij geev'

„dan hier zijn volk ook vleesch en brood."

hen in 'tvruchtbaar Kanan bracht

8. Ook spleten zelfs de rotsen op zijn

wenken; Geen afgrond kon het volk

ooit milder drenken; De woestenij gaf

zuiv're watervlieten, Die d' Almacht uit

de 3t§èör9ta vgort d^ed sjjiueteo, Qt^iijk

11. Dit hooide God, en werd op 't hoogst

verbolgen; Zijn vuur ontstak, om Jakob

te vervolgen; De felle toorn van 't eeuwig

Opperwezen Deed Israöl al sidderende

vreezen; Omdat zij niet geloofden aan

Gods mond, Noch op zijn heil vertrouw-

deu naar 't vecboad.
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12. Daar God, voor hen bezorgd, in hunne
f—— A c *^

nooden De wolken zelfs van boven had

geboden, De hemeldeur ontsloten, mild

in 'tzeeg'nen, En 't Manna doen rondom

hun tenten reeg'nen; Opdat zijn volk,

ten blijk van züne trouw. Dit hemel-

koorn op reis genieten zou.

III PAUZE.

18. Elk mocht zijn brood, zoo mild hem

toegemeten, Dat wonderbrood der Mach-

tigen, nu eten; Den teerkost, tot verza-

ding hun gegeven. Een oostenwind werd

door Hem voortgedreven. En 't zuiden

gaf, in 't aangevoerde zwerk. Geen min-
3S!=

der blijk van zijn krachtdadig werk

:

geten; Maar eer hun drift en toomeloos

begeeren, Waarmee dat volk Gods almacht

dorst onteeren. Verzadigd was, ziedaar

de straf terstond, Terwyl de spys nog

^ -4—^'--N-

§^ 3:!=35

was in hunnen mond;

^—r^-^f—^̂

w^ 3>= ^ î
14. Toen daalde 't vleesch, als stof en

^ ^ i^-^^-i^ \_^ o 0~̂
dichte regen; Een groote vlucht van voog'-

len, neergezegen, In menigte gelyk aan

't zand der stranden, Viel toen vanzelf

hun rijkelijk in handen; Viel op Gods

wenk rondom elks woning neer, En spijs-

de 't heir van Isrels Opperheer.

:S 3fc=SEI ^^-X-y-tz^^^^^
15. Teen aten zij, en werden zat van eten

;

i Spi eetUmt werd vol4a{iu, boe godver*

16. Ziedaar Gods toorn, gelijk een vuur

ontstoken ; ZiJn eer werd op hun mach-

tigsten gewroken. Daar plaag op plaag

geweldig nederveldon 't Aanzienlijkst

deel, het puik van Isrels helden. Maar

't volk ging voort, hun ongeloof hield aan;

God had vergeefs zyn wonderen gedaan.

IV PAUZE.

17. Daarom deed Hy' in ijdelheid hun dagen

Vergaan, en, door een reeks van felle

plagen, In schrik en angst hen slijten

hunne jaren. Maar bracht Hü hen op-

nieuw in doodsgevaren, Dan vraagden

zü naar God, en keerden weer, En zoch-

ten vroeg, uit bange vrees, den Heer.

18. Dan dachten zij, hoe 't eeuwig Opper-

wezen Hun rotssteen was, en hoe In angst

voor dezen De hooge God verlossing had

gezonden; Dan yleidea ziJ Hem valecb'lljk
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met hun monden, En bukten laag, omdat

de nood hen drong, Maar logen Hem met

hun geveinsde tong.
- o .^S - -: tV A-

W. Hun hart was boos, vervuld met slink-

sche streken; Van zijn verbond was

groot en klein geweken. Doch God ver-^ ^^Ö -A -^ m
gaf barmhartig hunne schulden; Verdierf

Em t t t ^
ze niet, schoon zy de maat vervulden;^ =^=^ 1^,1 t ^ E^^
Hij wendde zelf zijn gramschap dik-

wyls af. En wekte nooit zijn gansche

20. Hij dacht in gunst, door hunne ramp

|

,j«»\v "»
I f ^

bewogen: Zij zijn toch vleesch, zy heb-

ben geen vermogen; Zij zyn een wind,

die gaat, en nooit zal keeren. Hoe dik-

wijls dorst hun wrevel God onteeren!

De wildernis zag door hun booze paan

Hem bitterheên en smarten aangedaan.

V PAUZE.

|j,^<v <^~^=t t t t ^
21. Want elk ging voort in God op 't snoodst

te tergen. En nieuw bewijs van zyne

e^^<>-^^—è-- ^ 3
macht te vergen, Den heil'gen God van

RI-^M> ^ ^_^^^» o

Israël te kwellen. En paal en perk aan

n t t
-5--0- o ^ ^^

ztjne da^D te stellen. Zii dachten niet

aan dien doorluchten tyd. Waarin Gods

hand hen had van 'tjuk bevryd:

22. Hoe Hij zijn oog op hen had neerge-

slagen, Egypte van zyn teekenen deed

wagen. En Zoans veld, waar Hij hen af

wou zond'ren. Een streng tooneel deed

worden van zyn wond'ren; Daar poelen

beek, en groot' en kleine vloed Ondrink-

:^a I _i-^^
baar werd, en niets dan walg'lyk bloed.

^M t t y ^r^^
23. Hü zond een heir, door niemands hand

fel<f »» <^i Tj » <n^^
te weren. Veel ongediert', om alles te

^m *mM ^
verteren; Zyn groote kracht deed vor-

E±-p-Q^ .. -> ^ T ^^
schen uit de stroomen, Tot wis bederf

van gansch Egypte, komen; Hij gaf 't ge-

was, met vlijt gekweekt, en 't kruid Den

kruidworm en den sprinkhaan tot een buit.

24. De wijnstok werd door hagel neerge-

smeten. De wilde vyg daardoor vaneen

gereten; De landman zag zyn vruchtbaar

veld bederven, Zijn kleiner vee door zwa-

ren hagel sterven. Zijn beesten door den

feilen bliksem slaan. En jammerlijk door

25. Ook zond Hy toorn, verbolgenheid eo



nooden, Verstoordheid, angst _en vrees'lvjk'

onheilsboden; HU baand' een weg voor

zijne grimmi^gheden, Waarlangs de wraak

zou treên met wisse sctireden: Hun ziel

werd niet onttrokken aan het graf; Ter-

— —I f---—»^ V—
wijl Hg 't vee aan 't pestvuur overgaf.

VI PAUZE.

26. Egypteland zag al het eerstgeboren'

Door 's hemels wraak geslagen en ver

m^55 ^ Èmm
loren; De dood der jeugd, 't beginsel van

. , ^-=:èz '-—

^

Chams krachten, Vervulde tent en veld

met jammerklachten: Waaruit Godsvolk

ais schapen werd geleid, En vry en blij

tenten wonen. Maar 't wufte volk ging

irr-r-TT tf=^

voort in God te hoonen, Verzocht den

Heee, versmaadde zijn gebied. En hield

het recht des AUerhoogsten niet.

29. Zij weken af door trouweloozen han-

del. En volgden dus der vaad'ren snoo-

den wandel; Zoo keeren zich bedriege-

^m ^m -c

—

^
lijke bogen. Waardoor somwijl de schut-

m
ter wordt bedrogen. Des Heeren toorn

en ijver werd getergd. Door beeldendienst

en hoogten op 'tgebergt'.

VII PAUZE.

-» »———

»

e ?^^t=f=r=^^

5^ ^ m ^E^
op Parans grond geweid.

-0--

27. Ja, zonder vrees mocht Isrel veilig

aM= ^ ^m^
trekken; Het zag de zee zijn faaat'ren

overdekken; Want God, hun God, bracht

Ê "W^ ^ m
hen, bevrijd van banden. Naar 't land,m -t-l t t

"'^~^-'-
^- ^

door Hem geheiligd uit de landen, Tot

^h=^^ % I~t^
dezen berg, dien zijne hand verkreeg, En

BS ^ T-^T
die daarna ten hoogsten luister steeg.& 1'

t t r^^
28. Het heidendom werd voor hen weg-

gedreven; Aan elk, naar 't snoer, zijn

30. Dit hoorde God, en heeft op 't felst

ontstoken. Dit boos bestaan op Israël

gewroken. Dat volk versmaad met beel-

i^=^^ -^m
den en altaren; Dies liet Hij tent en ta

T>—

»

^tTT~^^ m ^
bernakel varen. Die Hij zich daar ter

woning had gesticht. En tot zijn eer

te Silo opgericht^ ^^t=^=?=y=T=f^
31. Het onderpand van 't heerlijk alver

^^T'»^^^^ ^^ ^^?^^Ff
O »/

mogen. Zijn heilig' Ark, gaf Hij, voor Isrels^ m :^4=P̂
oogen, Den Philistijn in d' ongewijde

tttr-^ -& 3:e= ÉES
^£ ?^ ^^
handen; Zijn volk ten zwaard', of in de^^

erfenis gegeven; En Isrel mocht in eigen
gir±II^

slaafsche- banden. Gods majesteit, ge-



106 PSALM LXXVIII, LXXIX. ^^ P
tergd, zag van omhoog Zvjn erf'nis aan,

mef. een verbolgen oog.

32. Het vuur verslond de strijdb're jon

gelingen; Der maagden lof vergat men

i^^{c=& ^ ?^
op te zingen; Hun priesterschap, hoe hoog

door God verheven. Werd, laag verneêrd,

aan 't zwaard ten prooi gegeven; En d'arme

weêuw bezweek van zielsverdriet. Of zat

door schrik verstomd, en weende niet.

33. Toen stond God op met gunstige ge

dachten, Als na een slaap ontwaakt met
- O M> :i> ^

nieuwe krachten; Ja als een held, ont-

zagg'lijk in zijn gangen, Die nieuwen moed

heeft door den wijn ontvangen; En sloeg

tot smaad, met zijn geduchte hand, Het
-5^

uiterst' deel van 's vüauds ingewand.

VIII PAUZE.

Si. Doch Jozefs tent liet Hy veracht'lijk

varen, In Ephraim verkoos Hij geen al-

taren; Maar Hij had lust, in Juda'sstam

te wonen. Om daar zyn macht en heer-

lijkheid te toonen Op Sions berg, dien

's werelds Opperheer Bemind', en koos

ten zetel van z;jn eer.-

35. Daar bouwde Hij als hoogten züne

muren. Zijn Heiligdom, dat d' eeuwen zou

verduren; Gelijk deez' aard', gegrond door

zvjne krachten, In eeuwigheid geen wank'-

len heeft te wachten. Held Davjd, dien Hü

van de schaapskooi nam. Verkoos Hü zich

36. Hij deed zijn knecht van achter 't vee

4F^i
^-^»«—<^ <> .!>

I

' ^^=^

zich spoeden, Om Jakobs zaad, zyn dier-

^ ^ .^^-^
baar volk, te hoeden. Zijn Israël, ten erf-

deel Hem verkregen. Dus heeft die vorst

geheerscht met roem en zegen, Gods volk
O -V

gIjL_|
I ^^ o ^

oprecht en met verstand geweid. En 't rijk

^ O <>

beschermd door dapper krygsbeleid.

G
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etrouwe God, de heid'nen zijn ge-

komen; Zij hebben stout uw erfland

ingenomen ; Jeruzalem, de tempel, uw

altaren, 't Ligt al verwoest door die ge-

weldenaren. Uw knechten ziJn geveld

Door hun verwoed geweld; Hun lijken,

onbegraven. Verzaden, na hun dood, 't Ge-

diert' in hongersnood. En gier en

kraai en raven.
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2. Het kost'iyk bloed van uwe gunstge-

nooten, Als waterom Jeruzalem vergoten,

Doet wijd en ziJd des vyands woede bla-

ken; Het gansche veld is nu bezaaid

met lijken, Van d'eer des grafs beroofd.

De nabuur schudt het hoofd, En lacht

met onz' ellenden; Ons deerniswaardig

2
lot Stelt ons ten smaad, ten spot, Van

^
vreemden en bekenden.

m -<—c>-

^ t r
8. Hoe lang zult Gi^j in gramschap zi,jn

-f-o ,> ^=^ -<t

—

.V^
ontstoken? Zal 'thevig vuur uws tjvers

-0-

eeuwig rooken ? Stort uwe wraak op hen,

die ons verteren, Op volken, die uw groo-

eer; Uw trouw koom' ons te stade; Ver-

zoen de zware schuld, Die ons met schrik

m
vervult; Bewijs ons eens genade.

PAUZE. >ï-:- -'

o,
' » —<^— T~T~~f

^^

ten naam niet eeren; Want Isrel, door

E£

hun macht Verschrikk'lük omgebracht.

^ t t
"~ 1^ m

Ligt in zijn bloed verdronken; Zijn wo-

m
ning, al de troost En lust van Jakobs

m
kroost, Gelijkt thans op spelonken.

4. Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat

ŵy bedreven; Onz' euveldaad word' ons

uit gunst vergeven; Waak op, o God,

9 l I ^ J> 6 A. <> ^^ Jr-^^^
en wil van verder lyden Ons klein getal

door uwe kracht bevrijdenv Help ons,

j> O » ^
barmhartig Heer, Uw grooten naam ter

5. Waarom zou zich der heid'nen macht
A a . ~ I. o.

—y*

—

'^ ^ ' A * '

vermeêren? Uw hoog gezag door bitt'ren

—^ f^>:^ I <^ ^^
schimp onteeren. En vragen, door hun

trotschen waan bedrogen: „Waar is hun

God? waar blijkt nu zyn vermogen?"

Vergeld hun overmoed; Wreek uwer

knechten bloed ; O God van ons betrouwen.

Verdedig onze zaak; Doe 't heldendom uw

wraak. Zelfs voor ons oog, aanschouwen.

6. Ai, hoor naar hen, dio in gevangenis

kwijnen ; Laat hun gekerm voor uw ge-

zicht verschijnen; Bevrijd hen, die, ge-

dreigd met doodsgevaren. Op uwe hulp

met smeekend' oogen staren. Vergeldden

wreeden smaad. Waarmee des nabuurs

haat Uw mogendheid dorst schenden;

Geef hun, o Opperheer, Dit zevenvoudig

weer; Zie neer op onz' ellenden.

7. Zoo zullen wij, de schapen uwer wei-

den, In eeuwigheid uw lof, uw eer ver-



(P^

breiden. En zingen van geslachten tot

geslachten Uw trouw, uw roem, uw

onverwinb're krachten.

DE LXXX PSALM. (9^

x.y eem, Isrels Herder, neem te:eem, Isrels Herder, neem ter oore;

Die Jozefs kroost, door U verkoren, Als

schapen gunstig hebt geleid; Die eenen

troon van heiligheid U tusschen Che-
-Oh

rubs hebt gesticht; Verschijn weer blin-

2. Die glans straal' Êphraïm in d'oogen;

Toon Benjamin uw groot vermogen; Ver-

los Manasse, tot uw eer; Getrouwe

Herder, breng ons weer; Verlos ons;

toon ons 'tlief'lük licht Van uw ver-

ten schimp gesteld. Ons door hun twisten

neergeveld; Wy zien, daar ons hun haat

vertreedt, Hen spotten om ons harteleed.

5. Laat ons, o God der legermachten. Niet

vrucht'loos op uw bijstand wachten; Ga

onzen haat'ren zelf te keer; Getrouwe Her-

der, breng ons weer; Verlos ons; toon

ons 'tlieflyk licht Van uw vertroos-

tend aangezicht.

PAUZE.

6. Gy vondt in ons een welbehagen; Gij

bracht, o God, in vroeger dagen. Uw wijn-

stok uit Egypteland; Gy zelf hebt gun-

fc^JC ^ ^^^^

V Sll.'\f-

3. Hoe lang, o Heer der legermachten,

Verwerpt Gij, toornig, onze klachten?

Hoe lang verlaat G' ons in den nood ? Gij

spijst uw volk met tranenbreod; Gij

drenkt het, in zijn jaramerstaat, Met tra-

nen, uit een volle maat.

4. In 't bitter leed, dat wij verduren, Zien

stig hem geplant. Voor hem de volken

uitgeroeid. Hem plaats bereid, hem

mild besproeid.^ i=^\ r^^s^=^ ^
7. Hy heeft zyn wortels uitgeschoten;

K̂ izulzrani ^^

waren 't ceed'ren, overdekt; Hy heeft^ ^ -

t-t-T
zijn ranken uitgestrekt, In zynen bloei

^fr^ o '-\ <t- ^^
en frisschen staat. Tot aan de zee, tot

aan d' Euphraat.

i^^^^p^s^^^^^
"^^^^m^^

w' ons aan onze nageburen. Helaas, door U

8. Waarom hebt Gij zijn muur verbro-

@ :è i^-^E^^^m5^
ken. Hem van uw zorg en hulp verstoken?.
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Men plukt, men trapt hem met den voet;

Het boschzwyn heeft hem omgewroet,

Het wild gedlert' hem afgeweid, Daar

F^^
't zich door 'tgansche land verspreidt.

El^_"X-£^.^4^ -êr3=«r
9. Keer weer, o God der legermachten,

Tot ons, die op uw bijstand wachten;

Zie uit den hoogen hemel neer; Herstel

uw wynstok als weleer, Den stam, ter

S ^ o o v''

liefd' uws Zoons geplant, Dien gy ge-

sterkt hebt door uw hand. ^
10. Hij ligt verbrand en afgehouwen. Als

Èfei_i yi ^ ^ .>
-•'"

Gij verwoest, wie zal dan bouwen? Uw
r-r-t-<^—^^ :2L

hand zij over 'smenschen zoon. Dien

G'U gesterkt hebt tot den troon. Zoo

leven wy, door U bevrijd, Altoos aan

11. Behoud ons, Heee der legermachten.

\^^~t \ \ \ J^ ^e^E ^
Zoo zullen w'ons voor afval wachten;

Zoo knielen w' altoos voor U neer. Ge-

trouwe Herder, breng ons weer; Verlos

ons; toon ons 't lieflijk licht Van uw

vertroostend aangezicht.

DE LXXXI PSALM. cP

/

ingt nu biy te moê 't Machtig Op-

Ö » » o ^^^"r-JTZĵ
perwezen Eenen lofzang toe; Om ons (

heilgenot Worde Jakobs God Met ge-

2. Zingt een psalm, en geeft Trommels

aan de reien; Wat in Isrel leeft, Roep'

zijn grootheid uit; Harp en zachte luit

3. 't Blij bazuingeschal Klink' in Isrels

ooren; Doe nu overal Deze maar ver-

staan: „'t Feest der nieuwe maan, 't

„Peestuur is geboren."

=Lf—»:
^-^r^^=f^^

4. Want dit is 't bevel Van den Heer

der heeren Aan zyn Israël: Dit is 't hoog

gebod, 't Recht van Jakobs God, Dat

5. Dit doet Jozefs zaad Aan Egypte den-

ken. En in welk een staat. Waar 'teen

sprake vond, Die het niet verstond. God

zijn heil wou schenken.

I PAUZE.

6. n'k Heb hun hals bevryd Tan den

,last te dragen; 't Was die blijde tyd,

„Toen hun moede hand Werd in 's vy

e -1> T^
„ands land Van den pot ontslagen.



7. „Op uw noodgeschrei Deed Ik groote

,wond'ren ; Onder miJn gelei Vondt gü

^ ±=1' '̂̂ -^
„hulp; mün woord "Werd van u gehoord

„Uit de plaats der dond'ren.

8. „'kNam te Meriba Proef van uw ver-

,trouwen, Of g'op mijn gena, In uw

,tegenheên, Op mijn naam alleen En mün

,,'tsmeekt, Mild en overvloedig.

13. „Maar mijn volk wou niet Naar myn

„stemme hoeren; Israël verliet Mü en

„mijn geboön; 't Heeft zich and're goön,

9. „Hoort Mü," zei Ik toen, „Onder u be

„tuigen, "Wat gü hebt te doen; Och,

„dat Israël Zich, op myn bevel, Onder

10. „Eert geen uitlandsch god; "Wacht u

^^'—
1

V ^ V V v> 'j 1==
„voor uw zielen; "Wilt naar myn gebod,

„Münen naam ten hoon, Voor geen val-

„sche goón, "Voor geen vreemde, knielen.

11. „Ik, Ik ben de Heer; 'k Ben uvsr God,

„die heilig IJv're voor myn eer; Die u

„door mün hand Uit Egypteland Leid-

,de, vry en veilig.

II PAUZE.

12. „Opent uwen mond; Eischt van My

„vri,jmoedig. Op myn trouwverbond;

14. „'kLiet hen dies, veracht, Naar 't hun

„goeddocht, hand'len; 'kLiet dit boos ge-

„slacht. Naar de keuze viel "Van hun dwa-

„ze ziel, In hun wegen wand'len.

15. „Och, had naar myn raad Zich myn

„volk gedragen! Och, had Isrelszaad Op

„myn effen paan IJv'rig willen gaan,

,Naar myn welbehagen!

16. „'k Had hun haters ras En geheel

„verslonden; Wie hun tegen was, Had

É %^=^ ^
"f » » /

,A1, wat u ontbreekt, Schenk Ik, zoo gy

„aan allen kant Myn geduchte hand

17. „Haters van den Heer Hadden Hem

„gegeven, Schoon geveinsd, zyneer; Ook

„zou Isrels tyd, "Van de smart bevrüd.

18. „'k Had u dan tot spys Vette tarw'

„doen groeien, En u, ten bewys Hoe Ik

„u kon voén, Honigbeken doen Uit
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,de rotsen vloeien."

DE LXXXII PSALM. (^P^

n d' achtb're Godsvergaderingen

Staat God, als richter der gedingen ; Hij

oordeelt over goeden kwaad, In 't midden

"^ o o- r^T-fr
van der Goden raad. Hoelang zult gy van

^m =èr
T"t-r-i^ -

't richtsnoer w^ken, Een onrechtvaardig^ t

—

TT Eï
vonnis strijken, En acht slaan op het

=^=<F
aangezicht Der goddeloozen in 't gericht?

2. Toont aller Goden God te vreezen; Doet

#=i^t-TZ^ ^^5 ^
Vecht aan armen en aan weezen; Recht-

vaardigt hem, die billijk klaagt, Verdrukt

^^^^ =3>=^^

of irm uw hulpe vraagt; Verlost gerin-

gen jit hun lijden, En wilt behoeftigen

bevrijden; Rukt z'uit der goddeloozen

-»—

^

hand: Gerechtigheid verhoogt een land.
3fc:

3. Maar ach ^ hier is het recht vergeten;

Men heeft n(\h kennis noch geweten;
:3^

Men wandelt in -^ duisternis; Het wan-

kelt al, wat zeker ^3 j)ieg ziet men

's aardryks grondvest^gven. 'k Heb

wel voorheen u d' eer s^y^n. Dat ik

u Goden heb genoemd, EiTl
ĵg q^^^

kiaderen geroemd;

•1. Gü' zult nochtans het leven derven,

En als gemeene menschen sterven; Eens

storten van den stoel der eer In 't graf,

als elk der vorsten, neer. St-a op, o God,

en wil ontwaken; Ai, oordeel 't aardrijk,

richt de zaken; Want Gij bezit op aard'

alom De volkeren in eigendom.

Z^
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wü'g niet, o God, houd u niet

doof; Wy worden, zoo Gij zwijgt, ten

roof; Wees toch niet stil; ai, wil ontwa-

ken; Want zie, o God, uw haters maken

Een krijgsgetier, om zich te wreken; Zü

durven stout den kop opsteken.

2. Hun aanslag is verwoed en boos; Zij

zoeken, heimelijk en loos, Uw volk, dat

zy zoo bits verachten. Te dempen met

vereende krachten; Dat Gij, met zoo-

veel gunst 'en zorgen. Houdt, als een

schat, bü U verborgen.

3. Zy zeiden stout, en heet op buit: „Komt

„aan, men roei' gansch Isrel uit; Opdat

„dit volk, gelijk voor dezen. Voortaan

„geen volk meer moge wezen; Dat nie-
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^

„mand Isrels naam doe hooren; Dat zijn

„gedacht'nis gk verloren."

4. Want samen z^'n zy 't eens geraakt;

't Verbond is tegen U gemaakt; Daar

5
zien wij Edoms tenten naad'ren; Ginds

Ismaël zich saam vergaad'ren; De Moa-
3t:

bieten, Hagarenen, En Gebal zich in

4.<H' l fe

't veld vereenen.

Tl—^^^~g"

5. Met hen trekt Ammon ééne lyn, En

Amalek, en Palestijn, En die in 't rijke Ty

rus wonen; Ook liet zich Assur bü hen

troonen. Een machtig ryk, waarop zij leu-

ri~A . A 1 A » c> A I
., . I I

1 h ^ v y 1 _i v_ _^_|i
nen, En Lots ontaarde kinders steunen.

4+-yf <>

•

"
•

J, l •<. <* <» » A •

ii 'S' ^ ^ I I

6. Dat hen, o God, uw gramschap sla,

.» é A-A ^ A <'=gP

Als Midian, als Sisera, Als Jabin, die

btj Kisons stroomen En t'Endor gansch

I . ^ I ^ » O <^ J^ ^ f^
zvjn omgekomen, Wanneer uw ijver

niemand spaarde, Maar hen vertrad als

^ E*E£
siyk der aarde.

PAUZB.

^^-4^-4-^^-^=^TT ^
7. Sla hen en hunne prinsen, Heer, Als

Oreb en als Zeöb neer; Doe al hun vor

sten, hoe verheven. Als Zeba en Zalmuna
-!> <r^

BDdTeu; £)ie Qiet geweld Oods laad ea

^^=^^^=^ » » » ^v^ ^^
s

daken Zich wilden ter bezitting maken.

8. Maak, dat dit volk geen rustplaats

vind'; Verstrooi hen door een wervelwind,

Als stoppels, door een storm gedreven.

Als wouden, 't vuur ten prooi gegeven,

Als bergen, in wier ingewanden Ontsto-

ken pik en zwavel branden.

9. Vervolg ze dus van oord tot oord. En

dri,jf ze met uw onweer voort; Verschrik

hen met uw dwarrelwinden. Zoodat zij

rust noch schuilplaats vinden; Doe hei.

o Heer, vol schande vlieden. Opdat z' 3

w

10. Beschaam, verschrik hen eeuviglijk;

Dat ieder schaamrood rugwaart* wyk';

Verniel hun heiren; doe hen \eten. Dat

Gil alleen de Heek moog* heeten; Die

groote naam van 'thoo.ste Wezen Doe

't wereldrond qqt^^^^ vreezen.

DE LXX-iV PSALM. ^^

Heek der 'Ogerscharen God, Zyn mf

u-w hm .^". tempel7.angen ! Hoe branden

mjjj,
göaegenhfiên, Om 'a Hkbbsn voor*
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hof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van

sterk verlangen; Mijn hart roept uit tot

God, die leeft, En aan mijn ziel het

i^
II»

niet van druk verkwijnen; Leen my

3E5^

£^
leven geeft.

^^
2. Zelfs vindt de musch een huis, o Heee,

De zwaluw legt haar jongskens neer In

'tkunstig nest, bij uw altaren. Bij U, mijn

j^a » ^ LtA ^' . . \
""ï^^*--^

Koning en mijn God, Verwacht mijn ziel

een heilrijk lot; Geduchte Heer der leger-

=»^^F S ^

een toegenegen oor, ö Jakobs God,
I

'

6 Ja

-g-, O »
geef my gehoor.

ï^6 T ^

5. O God, die ons ten schilde zijt. En ons

voor alle ramp bevrijdt. Aanschouw toch

55$

3^
scharen, Welzalig hij, die by U woont,

=F =^
Gestaag U prijst en eerbied toont.

MnH^-i—^'^
.> »-.—4^ s

3. Welzalig hü, die al zijn kracht En hulp

alleen van U verwacht. Die kiest de

welgebaande wegen : Steekt hen de heete

middagzon In t moerbeidal. Gij zijt hun

bron, En stort op hen een milden regen,

Een regen, die hen overdekt. Verkwikt,

ea hun tot zegen strekt.

PAUZE.

4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds

voort; Elk hunner zal, in 't zalig oord

Van Sion, haast voor God verschijnen.

Let, Heek der legerscharen, let Op mijn

ootmoedig smeekgebdd ; Ai, laat mij

uw gezalfden Koning. Eén dag is in uw

huis mij meer. Dan duizend, waar ik U ont-

beer; 'k Waar' liever in mijns Bondgods

woning Een dorpelwachter, dan gewend

Aan d'ijd'le vreugd in 'sboozen tent.

6. Want God, de Heer, zoo goed, zoo mild,

Is t' allen tyd' een zon en schild; Hij zal

genaad' en eere geven; Hij zalhun'tgoe

de niet in nood Onthouden, zelfs niet

\\A » i_ -t-M ^ V~^̂
in den dood, Die in oprechtheid voor Hem

4?:^=F SS ^
leven. Welzalig, Heer, die op U bouwt.

3

En zich geheel aan U vertrouwt.

DE LXXXV PSALM. cfiS

» 6 .

Ü hebt uw land, o Heek, die gunst

betoond. Dat Jakobs zaad op ni6u# in

vrijheid woont; De schuld uws volks

hebt G'uit uw boek gedaan; Ook ziet

GiJ geen van hunne zonden aan; Gij vindt

in gunst, en niet in wraak, uw luat; Bd ,
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^/

=^^

hitte van uw gramschap is gebkischt.

55^ ^=^-=rT
o heih-yk God, weer verder ons ver-

^m
driet, Keer af uw wraak, en doe uw

^m
toorn te niet.

^ ^ ^ =5=y

2. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nim-

i 4 I ^~~f^
mer end? Zal z'eind'lük niet eens wor-

den afgewend? Of zal uw toorn ook op

ons nakroost woên ? Zult G' uit den dood

ons niet herleven doen, Opdat uw volk

zich weer in U verbiy ? Dat toch, o Heer,

uw goedheid ons bevrij; Geef ons uw heil,

en red door uwe hand, Uit vrije gunst,

gegroet; Dan spruit de trouw uit d' aarde

bly omhoog; Gerechtigheid ziet neer van

's hemels boog; Dan zal de Here ons

't goede weer doen zien; Dan zal ons

't land zün volle garven biên; Gerech-
-t- .y

-

tigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet

z'alom, waar Hij zü'n treden richt.

DE LXXXVI PSALM. cPé

eig, o Heer, uw gunstig' ooren.

Om mtj in mijn angst te hooren ; 'k Ben

het zuchtend vaderland.

3. Merk op, myn ziel, wat antwoord God

u geeft; Hij spreekt gewis tot elk, die

voor Hem leeft, Zyn gunstgenoot, van

blyden troost en vree, Mits hü niet weer

op 't spoor der dwaasheid tree. Voorwaar

welk Hem vreest en z\jne hulp verwacht

Opdat er eer in onzen lande woon', En

zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'.

4. Dan wordt gena van waarheid blij ont-

u ïftSfit; I>ö vrpde mot eejj lj.u3 van 't recht

ellendig, diep in nood, Gansch van heul

en hulp ontbloot. Hoed mijn ziel; Gij

zijt almachtig. En ik ben uw gunst deel-

2
achtig; O mlJn God, die my aanschouwt,

9 <t

^
Red uw knecht, die U vertrouwt.

2. "Wie toch is, als Gij, weldadig? Wees

mij dan, o Heer, genadig; Want mijn
-»y-

roepen en geklag Klimt tot U den gan-
I

'

^- "^ ^ \ \ t
^

schen dag. Wil de ziel uws knechts

^
i> o <> <> »

T t ? t
-^»-r^

verblijden; Ondersteun hem in zlJn ly
-» » ^

^

,—
I

-5 s ^
den; Want ik hef myn hart en oog.

^
Trouwe God, tot U omhoog.

3. Heer, door goedheid aangedreven, Zijt

Gy mild in 'ts^jiujd yergevea; Wie ü
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^^^ ^
aanroept in den nood, Vindt uw gunst^ ii^IE

i 1—^t=^
oneindig groot. Heer, neem mijn gebed

^

p <> <^^3
neeni
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naar boven; 'k Zal uw naam en raajes-

ter oore; Wil naar mijne smeelcstem
-<--»-

-t"==T-T-t=^ ^
hooren; Merk, naar uw goedgunstigheên,

Op de stem van mijn gebeên.

4. 'k Ben gewoon, in bange dagen, Mü'n

t
^^ - 1 r~ 1

^
I __

benauwdheid U te klagen; Gij toch, die

d' ellenden ziet. Hoort mij, en verstoot

mij niet. Heer, wat goön de heid'nen

roemen, Niemand is bij U te noemen;^
Daden, als uw groote daan. Treft men

:t^ t"^ ^
nergens elders aan.

PAUZE.

i^g=3>—0_4 A
^ j o <£Z E^

5. Al de heid'nen, door uw handen Voort-

gebracht in alle landen. Zullen tot U

k̂omen. Heer, Bukken voor uw aanschijn

&E-
3^ -»—«-

t t tf^ ->-^
neer, En uw naam ter eere leven. Gü zijt

groot en hoog verheven ; "Gij doet duizend

wonderheên; Gij zijt God, ja Gy alleen.

6. Leer mü naar uw wil te hand'len,

'k Zal dan in uw waarheid wand'len

;

Neig myn hart, en voeg het saam Tot

> i, t .^4 ,

<^-

de^ vriges van uwen naam. Heer, mijn

^ God, ik zal Ü lovóD, Heffea 't gansche hart

teit Eeren tot in eeuwigheid.

7. Want uw goedheid, hoogst gerezen,

Hebt Gij dikwüls mij bewezen, En mijn

ziel, hoe zeer verdrukt, Uit het diepst

van 't graf gerukt. O mijn God. detrotsch-

aards spannen Boos te zamen met tiran-

nen. Tot mijn dood en zielsverdriet; Zij

8. Maar Gij, Heer, Gij zijt lankmoedig,

Zeer barmhartig, overvloedig In gena,

die ons behoedt. Groot van waarheid,

eind'loos goed. Wend U tot miJn ziel
—-y-^-^^r^ <> o Y y ^

—_j^—«1

genadig; Sterk uw knecht, en geef wel-

dadig Ondersteuning aan den zoon Uwer

9. Doe een teeken mü ten goede. Dat mijn

haters in hun woede Mogen zien, hoe, tot

hun spijt, Gü my troost, en mü bevrydt.

DE LXXXVn PSALM. <P/

£J ün grondslag, zijn onwrikb're vas-

tigheden Heeft God gelegd op bergen,

Hem gewijd; De Heer, die zich in Sions

beil verbliiidt, Benünt hei mee;: daa al- ^
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Ie Jakobs steden.

2. Men spreekt van u zeer heerelijke din-

TTTf^
gen, O schoone stad van Isrels Opper-

^3E -i-^^M^-^
heer. 'k Zie Rahab, Ik zie Babel, tot

^ ^m ^
uw eer.

P
BU hen geteld, die mijne

3^
grootheid zingen.

3. De Philistijn, de Tyriër, de Mooren, Zyn

T T t t
binnen u, o Godsstad, voortgebracht;

Van Sion zal het bUfde nageslacht Haast
-A> ft !-.v A ^^Ö ^ ^^Tt^i^^

zeggen: „Deez' en die is daar geboren."

E^^
4. God zal hen zelf bevestigen en schragen,

Pe|;e^?P=^^
En op zijn rol, waar Hij de volken schrijft.

1.
.> szz^-yf-^ m ^

Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, En doen

^^!^=^

den naam van Sions kind'ren dragen.

5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich

geprezen; Dan zullen daar de blyde zan-

gers staan. De speelliên op de harp en

cimbel slaan, En binnen u al myn fon-
3t:

teinen wezen.

DE LXXXVni PSALM. ^^

O
gpfi-.l ^ ~t ?

''^^
God mijns heils, mijn Toever-

laat. Tot U hef ik myn droeve klach-^ 2
ten; Ik roep, bjj dagen en bij nachten, Tot

dend; wil mij hooren. En neig tot mijn

geschrei uw ooren.

2. Mijn ziel, der tegenheden zat. Wordt

moedeloos, wil mij begeven; Het einde

h:^^—1^==^:=-^-^
nadert van mijn leven; 'k Ben krachte-̂

fii-j.a-'^^ ^ ^
loos en afgemat; Ik ben, door overmaat van

^^ f=^"^'^~^^^^ 3E^
kwalen. Als zij, die reeds ten grave dalen.

4 <^ 11=^^=^=^^'—^ ^.T-^-^^
3. 'k Ben afgezonderd bij den hoop Der

Trrr~t-TT^^-^--4-^
dooden, die, terneergeslagen, In 't bloeien

El,» o f%=̂ ,^ ,s-^=^ I l^
van hun biyde dagen Gestuit in hunnen

i>>—»- 1^ ^
levensloop, Met aard' bedekt, van elk ver-

ir-^-^ m m
treden, Door uwe hand zyn afgesneden.

\H<' i ^^^ ^^!f=^ m
i. Gy hebt my in den kuil gelegd, In diept'.^
in duisternis gesloten; üw grimmigheid

^ZEICj^. ?
heeft mü verstoeten, My neergedrukt,

my troost ontzegd; Gy doet op my uw^ S
oordeel komen. Als onweerstaanb're

waterstroomen.

5. Ik derf mijn vrienden, tot mijn straf;

Zij zyn vervreemd van mededoogen; Ik

EiJLia-i -^ ö
Ü la myaen jammerstaat; Ik nader bid-

ben een gruwel in hun oogen. Gij wendt

hen allen van my af. Een bange ker-

ker doet mij zuchten; Ik kan de ban-

den niet ontvluchten.
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6. Mtjn oogen treuren om mijn leed, Om

al mijn angst, om al mijn lijden; O Heek,

wil mij van straf bevryden; Ach, toon

U tot mijn hulp gereed: 'k Smeek dag

EEÉ 1^ '^=^ ^^
aan dag om uw ontferming; Leen mij de

hand tot mijn bescherming.

^jdML-q \=^̂ <r o

7. Zult Gij aan dooden wond'ren doen?

T^ ^ t 1̂
^ o i>

Zult G' overleed'nen doen verri,izen, Om

gtrt—? ^
^-H> t ^t"=^"^r~^

hier uw grooten naam te prijzen? Zal

:S=F^ ^E^ ^
't graf uw wyzen raad bevroên ? Zal daar

Ö̂ ^
uw goedheid zich verspreiden? Zal
*^ ^m Fg^^cF

't woest verderf uw trouw verbreiden?
r-~g>—/^%^ l \ ^ ^^:^=^

8. Wie zal uw wond'ren, uw beleid, Ooit

tji.y y \ y ^^-^ ^^^^^
in de duisternis vertellen? Wie ooit-uw

^ O ó T^y ^<^ ^m
recht in 't daglicht stellen Ter plaatse

l'A ^ » ^E^ -0— ^^
der vergetelheid? Maar ik, eer d' uch-

^ « f O »• i>'^^ i O ^

tend aan komt breken, Zal ü, o Heek,^
om bijstand smeeken.

dj: » r~1~ y
1" EIE^

9. Waarom is 't, dat Gij mij verstoot?
-»—

»

^^^^ y t^ -» » /

Waarom verbergt G' uw gunstrijk' oogen?

EE ^m O <f"U o
'^

'kWas van der jeugd af neergebogen.

t«= é ^^—l-^--
:
—<r- ^^

Bedrukt, en worst'lend met den dood;

Ik moet, Tol angst, uw gramschap dragen.

'kBen twijfelmoedig en verslagen.

10. 'kBen met verschrikking aangedaan;
3fc

MiJn moed . verflauwt; mijn leden be-

ven; Uw dierb're gunst heeft mij bege-

ven; De vlam uws toorns doet my ver-

gaan ; 'k Moet dag aan dag met dui-

zend rampen, Als met het woên der

11. Gij hebt èn metgezel èn vrind Van

mij verwijderd in mijn lijden, Zoodat

mün ziel, hoe z'ook moet strijden, Bij

niemand heul of bijstand vindt; 'k Zoek

hen vergeefs, 'k moet eenzaam weenen

;

Al mijn bekenden zijn verdwenen.

DE LXXXIX PSALM. Ö^

dertierenheên; Uw waarheid t' allen tijd'

vermelden door mijn reen. Ik weet, hoe

't vast gebouw van uwe gunstbewijzen,

Naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid

zal rijzen; Zoo min de hemel ooit uit

zijnen stand zal wijken, Zoo min zal uwe

trouw ooit wank'len of bezwijken.

2. „Ik heb," dit was uw taal. „een vaat



118 PSALM LXXXIX.

„verbond gemaakt Met mijnen gunste-

„ling, dien steeds myn oog bewaakt; Ik

„heb aan m\jnen knecht, aan mijnen

„uitverkoren', Aan David, in mijn gunst

^T^^¥^
^mi^ s

„met eenen eed gezworen: Ik zal van

^m
„kind tot kind , tot aan liet eind der

-»-<r^

i

„dagen, Uw zaad bevestigen, en uwen

o i

„rijkstroon schragen."

3. De hemel looft, o Heer, uw wond'ren

trouw omringt U voor elks oogen.

'^^^—

i

i=i:=:^==r^
5. Gij temt de woeste zee, zij luistert

naar uw wil; Hoe hoog zy zich verheff',

Gij wenkt, en zij is stil. Gansch Rahab

is door U verbrijzeld, gansch verslagen;

Uw vijand is verstrooid, uw arm heeft

roem gedragen. En aard', en hemel, en wat

leeft, of ooit zal leven, Zünd'uwe;'tgansch

heelal hebt Gij 't bestaan gegeven.

dag en nacht; Uw waarheid wordt op « 6. Gij schiept het barre noord en 't zoele

aard de glorie toegebracht, Daar uw ge- j zuiden saam; Ginds juicht een TlThabor,

heiligd volk van uwe trouw mag zingen;

Want wie is U geluk by al de hemelin-

gen? En, welke vorsten ooit het aardrijk

moog' bevatten. Wie hunner is, o Heer,
'-"^^T^^^P^^^^^̂
met U gelijk te schatten?

I PAUZE.

^^ ^=1 ^=^^^^^^^^
4. God is op 't hoogst geducht in zyner

3E^ m=^m
heil'gen raad. En vrees'lijk boven 't heir

-tV—
dat om zu'n rijkstroon staat. Wie is als

Gij, o Heer, o God der legerscharen?

Wie is aan U gelijk? wie kan U eve-

naren? Grootmachtig zijt G', o Heer, ja

eind'loos in vermogen ; Uw onverbreek b're

hier een Hermon in uw naam. Gij hebt

een arm met rnacht, uw hand heeft groot

vermogen. Uw rechterhand is hoog; uw

troon blijft, onbewogen, Van recht en

van gericht zyn vasten steun ontlee-

nen; En waarheid en gena gaan voor

7. Hoe zalig is het volk, dat naar uw

klanken hoort! -Zij wand'len. Heer, in

'tlicht van 'tgodd'lyk aanschijn voort;

Zij zullen in uw naam zich al den dag

verblijden; Uw goedheid straalt hun toe;

uw macht schraagt hen in 't lijdon; Uw
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onbezweken trouw zal nooit hun val

gedoogen, Maar uw gerechtigheid hen

naar uw woord verhoogen.

8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht

van hunne kracht; Uw vrije gunst alleen

wordt d'eere toegebracht; Wij steken

't hoofd omhoog, en zullen d' eerkroon

dragen Door U, door U alleen, om 't eeuwig

welbehagen; Want God is ons ten schild

in 't strijdperk van dit leven. En onze

Koning is van Isrels God gegeven.

II PAUZE.

ïf^^^^^ ^^
9. Gij hebt weleer van hem, dien Gij ge-

ir^^^ » o \ r~^
heiligd hadt. Gezegd in een gezicht, dat^ ±^^' <^-^:^±3:
zooveel troost bevat: „Ik heb biJ eenen

„held voor Isrel hulp beschoren, Hem^ 4 l X è %
„uit het volk verhoogd; hem had ik

^t^-^' ^-j
\ \ \ ^

„uitverkoren, 'k Heb David, mijnen knecht,

,mijn gunsteling, gevonden. En hem met

„heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden.

ü ^^ i
>—0-

10. „Mijn hand zal, hoe 't ook ga, hem

„sterken dag en nacht; Myn arm zal hem

„in nood voorzien van moed en kracht;

„De vijand zal hom nooit door wreev'le

„handelingen. Door list, of helsch bedrog,

„in uiterst' engten dringen; Den boos-

„ wicht zal 't geweld nooit tegen hem

„gelukken. Noch in- noch uitlandsch

„vorst zü'n zetel onderdrukken.

i:'i: o A^rtT=^^~^~t—

r

o /

11. „Ik zal, integendeel, al wie hem we-

G
<v o ^ ^—t—

4

: r̂~o -

„derstaat, Verplett'ren voor zyn oog, en^m ^m3
„plagen, wie hem haat; Mijn trouw zal

^ ï =t I I I J
„met hem zyn, mijn goedheid hem ge

1 o i> - j=~t l—l^-^
„leiden; Zijn macht zal in myn naam

B O "^ \ ~t- "Cr ^ ±=£

„zich over d' aard' verspreiden; Zijn

t^=r--f t t ^ 'X=4^=t2
„hand de groote zee, zijn schepter de

^^^ 1 -> o~r ^
„rivieren, Door mijn geducht bestel, met

T=^= (̂^ 3:^=^

„roem en eer bestieren.

U ^ i-^u^ m<£=sf

12. „Gij," zal hij zeggen, „ziJt mijn Vader

^1 O - ^ ,u_x:^^E^
„en mün God, De rotssteen van mijn heil.

„'kZal hem ook stellen tot Een eerstge-

„ boren zoon, door al zijn broeders t' eeren

;

„Als koning zal hij zelf de koningen regee-

„ren ; Mijn goedertierenheid zijn rykstroon

,eeuwig staven. En mün gemaakt ver-

.bond met hem bestendig blijven.

III P A D z E.

13. ,,Tk zal de heerschappy doen duren
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„bij zyn zaad, Zoolang de hemel zelf op

J4=êL_,v ,F=^ ^
^
^^£ :^

„vaste pijlers staat. Maar zoo zijn kinders

„ooit mijn zuiv're wet verlaten, Zoo

4 i i T Êm
„'t richtsnoer van mijn recht ter reeg'ling

t ? 1 1 ^
„niet kan baten. Zoo zy ontheiligen, wat

m ^-^^—^>-V
„Ik heb voorgeschreven. Dan mogen zü

^
„gewis voor mijne straffen beven.

14. „Dan zal Ik hen, die dwaas en wreev'lig

„overtreên, Bezoeken met de roê en

e=t-p^ E£
^H^-^^^^

„bitt're tegenheên; Doch over hem mijn

„gunst en goedheid nooit doen enden,

,Niet feilen in mün trouw, noch myn

T^^^ ^^

16. Maar ach, mijn God, waar biykt uw
j ^

i> ^ ^^ a. o I iZ
trouw nu, waar uw eer? Gij stoot en

werpt, vergramd, thans uw Gezalfde

neer; Gü schijnt niet van 't verbond met

uwen knecht te weten; Zu'n kroon,

ontheiligd, ligt ter aarde neergesmeten;

Zyn sterke muren zijn door 's vyands

macht verbroken. Zijn vestingen ver-

woest en in het stof gedoken.

IV PAUZE.

^ =iirr~^r -

„verbond ooit schenden; 'k Zal nooit hor-

mm ^^ ^
„roepen, 't geen Ik eenmaal heb gespro-

m m
„ken; 't Geen uit mijn lippen ging, blijft

.vast en onverbroken.

m ^^fe5=^: ^
15. „'k Heb eens gezworen bij mün eigen

„heiligheid: Zoo Ik aan David lieg', zoo

,hem mijn woord misleid'! Zijn zaad zal

„eeuwig zijn; zijn troon zal heerlijk pra-

„len, Zoo duurzaam als de zon, zoo glans-

„rijk als haar stralen; Bevestigd als

„de maan; en aan des hemels bogen

„Staat mijn getuige trouw te schitt'-

17. Hü is door elk beroofd, den nabuur

a=z.
^

tot een smaad; Gij hebt de rechterhand

ttzz ^^^=-=^ m ^
verhoogd van die hem haat; Gü deedt

den vijand in zyn rampspoed zich ver-

blijden; Zijn zwaard ligt om, 'tis stomp,

en nutteloos in 't strijden; Gij doet hem,

vol van schrik, op 't bloedig slagveld

vluchten. En onder 'svijands juk, van

U verlaten, zuchten.

18. Zijn schoonheid is vergaan; ziJn troon

ligt neergestort; De dagen zijner jeugd

zijn door uw hand verkort; Met schaamt'

is hij bedekt, elk kan hem stralf'loos
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tergen. Hoe lan?, getrouwe God, zult

Gij U steeds verbergen? Zal dan uw

grimmigheid, die niemand af kan kee-

ren, Gelijk een brandend vuur, 't ver-

drukte volk verteren?

19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben.

hoe kort van duur; Het leven is een damp.

de dood wenkt ieder uur; Zou 'tmensch-

dom dan vergeefs op aarde zyn geschapen?

4 \ V Hui t^
Wie leeft er, die den slaap des doods

r-t-^ ^>-»- T~T~T
niet eens zal slapen? Wie redt zijn" ziel^ 'F=^f=^=k^ ^
van 't graf? Ai, help ons, als tevoren.

Ĝeiyk Qü bü uw trouw aan David
at:

20. Gedenk den smaad, dien elk van uwe

knechten lijdt. Waarmee elk machtig

volk myn bang gemoed doorsnijdt; Den

smaad, o Heeh, waarmee uw haters ons

beladen. Waarmede z^j den gang van uw

Gezalfde smaden. Gü immers wilt of zult

nooit onze hoop beschamen; DenHEEBzij
f
r~

ft
I X A A ^ s'> ^ A -7r=^

,. .v ij. SP
^- ! I

I y v =e=j:
eeuwig lof, en elk zegg': Amen, Amen.

DE XC PSALM. 7

ti 2yt, o Heer, van d' allervroeg-

ste jaren "Voor ons geweest een toevlucht

in gevaren. Eer berg en rots uit niets

geboren waren, Eer d' aarde rustt' op

hare grondpilaren. Van eeuwigheid, o

God, die eeuwig leeft, Zyt GiJ de God,

die eind noch oorsprong heeft.
-{V-

eeren. Kan door een wenk den mensch

al schijnt ons niets te deren. Verbrijzelt

ons, doet ons tot aarde keeren; Want

in uw oog zijn duizend jaren. Heer, Een

enk'le dag, een nachtwaak, en niets meer.

3. Gü overstroomt het menschdom; z^n

vermogen Is, als een slaap, een yd'le

droom, vervlogen; Zij zijn als 't gras,

dat 's morgens, overtogen Met frisschen

dauw, in bloei staat voor elks oogen.

Maar 's avonds, als het afgesneden wordt.

Op 't open veld in weinig t\jds verdort.

4. Door uwen toorn vergaat ons kwijnend

leven; Uw gramschap doet ons hart van

majesteit verheyen, Het OQfecht, dat w' ia
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Tti t t ^^ ^
't openbaar bedreven, En 't kwaad, door

fi
l-^^ „l th^
ons in 't heimelijk verricht, In 't licht

stelt voor uw glansrijk aangezicht.

PAÜZE.

tHr<M--> griEE^.:^^^-!—t^^
5. Wanneer uw toorn en gramschap ons^ ^
bezwaren. Dan wenden, dan verdwijnen

onze jaren; Wij zien hen, als gedachten,
u

I , 1 .V A s*-

—

=^ ——*—

^

henenvaren; Of, blijft uw gunst ons in

het leven sparen, Dan klimmen wij ten

hoogste tot den top Van zeventig of

tachtig jaren op.

6. Helaas, het best van onze beste dagen

Baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof

tot klagen; Daar zorg, verdriet en jam-

meriyke plagen Steeds, beurt om beurt,

de matte ziel doorknagen. De levens-

draad wordt schielijk afgesneên; Wü
g I

» <v A I I

schenen sterk, en -ach, wij vliegen heen.

7. Wie kent uw toorn, wie zijn geduchte

krachten? Wie vreest dien recht, ge-

l_
s> a A ^

^f ^ • A i^fcp:

duchtste Macht der machten? Leer ons

den tijd des levens kost'lijk achten, Op

dat ons hart de wijsheid moog betrach-^ ^^=^ l ^

^ ^-^

ons te sta; Hoe lang ontzegt G'uw

8. Uw gunst sterkt meer dan d' uitge-

zochtste spijzen; Laat, met het licht, haar

licht voor ons verrijzen ; Zoo zal ons hart

4?tF=4=f^lTT^^
op liefelijke wijzen Uw goedheid, al ons

oov'rig leven, prijzen. Verblyd ons naar

kl t °^
''^ ^

de maat van onzen druk, En naar den

^^E
tljd van al ons ongeluk.

9. Laat uw gena ons met haar troost ver-

U» »

'

^ ^M-!—

r

rijken. En laat uw werk aan uwe knech-
-^ ' *<> ^ A _bj^

ten blyken. Uw heerlijkheid niet van hun
3^ 'ij.^^ ^^ ^

^

kind'ren wyken; Uw liefd', uw macht

behoed' ons voor bezwijken; Sterk onze

hand, en zegen onze vlijt; Bekroon ons

^if=^

werk, en nu, en t' allen tyd.

DE XCI PSALM.

Ij, die op Gods bescherming

wacht. Wordt door den hoogsten Ko-

ning Beveiligd in den duist'ren nacht,

Beschaduwd In Gods wo-nlng. Dies noem

Ik God, zoo goed als groot Voor hen,

die op Hem bouwen, MlJn burcht, mlin

tSA. Keef weder, Hseb, uw gunat ko9m' l toevlucht in den nood, Den Qpd van
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2. Hü zal uit 's vogelvangers net U vei-

lig doen ontko-men; Hij is het, die uw-

leven redt; Gij hebt geen pest te schro-

men. Hij zal, in Ivjfs- en zielsgevaar, U met
T=^E=::^^==^

—-—
-x

—

b-^—

A

I t—
I l 1 1 I

V V •

1
1

'''~~

zijn vleug'len dekken ; Zijn waarheid u ten

beukelaar, En ter rondas verstrekken.

S1H^:^T ± ^m
3. De schrik des nachts doet u niet vliên.

55E T~t" ? 4 'f?
»-

,, j |g
Waarvoor de boezen beven; Geen pijlen

^^^=^=T =F=^^ S
hoeft gij 's daags t' ontzien, Die hevig

Fe^ ? 4 t ? ^i^—L-XZ
om u zwe-ven; De pest, met welk een

KTTT^ -t T t=^i^
snellen spoed Zü moog' in 't duist're wa-
TT A k '^^ l l ^^^
ren, Noch 't streng verderf, dat 's middags

^^ ^,L i—

1

-^
woedt, Zal uwe ziel vervaren.

gM^ t t ^ =XF^=

4. Gij zult, aan d'een' en d'and're hand,

I, » 1

1

? 4 ft»- ...-T~T~^
Tienduizenden zien val-len; Terwijl giJ,

rr-:

—

I -.
: : A A '-.

1

j l . ^ l O i » » t t—t4r-^

in gerusten stand. Bewaakt blijft boven

al-len. Het dreigend leed vliegt u voorbij

;

Alleenlijk zien uw oogen, Hoe schrikk'lijk

't loon der boozen zij. Die d' Almacht

niet verhoogen.

PAUZE.

Bl.<|^. t t i-_4 » o

B. Ik steun op God, mijn toeverlaat; Dies

Bi.t t t 4 n^^- .. t t
"'

heb ïli. n;etj3 te vree-^eu. Wie God ver-

SEg^ ^ ^
»

—

t^.

trouwt, dien deert geen kwaad; Uw tent

zal veilig we-zen; Hij zal zijn engelen

gebiên, Dat z' u op weg bevrüden; Gij

ËfcH T l-^ll ,. <-—i^
zult hen, in gevaren, zien Voor uw be-

i^
houd'nis strijden.

^^r^r~rt~^^^—

»

^^

^"^
Zü zullen u, Gods gunstgenoot. Naar

T~i' r*f^pr^^.,^^=f^^
's Hoogstens weibeha - gen, Opdat gij aan

m i <> » t f _^
"^^

geen steen u stoot. Op hunne handen

m o- » '^mm
dra- gen. Gu zult op jonge leeuwen treên,

^^Ff^^ ^^
Op giftig' adders stappen. En, door ge-

i i ^=^ ë ^
vaar noch vrees bestreên, Den leeuw^^^fe^^

en draak vertrappen.

7. „Dewijl zyn ziel Mij teer bemint" (Dus

laat God zelf zich hoo-ren), „Heb Ik voor

„hem, als voor mü'n vrind. Een heilrijk

„lot bescho-ren; Omdat hij mijnen naam

„erkent. Zal hem mijn gunst verzeilen;

Ik zal hem redden uit d' ellend', En op

8. „Hij zal, in alle ramp en pün. Tot my

„om uitkomst zuch-ten, En Ik gestadig

„bij hem zijn In al zijn ongenuch-ten;

„'t Gevaar zal Ik hem doen ontvliên;

.2ÜQ levessiageii i^^^^ü; '^2al bS)W
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„mijn eer en heil doen zien, En nooit

„mijn hulp onttrekken."

DE XCn PSALM. <i X

aat ons den rustdag wijden Met

psalmen tot Gods eer. 't Is goed, o Op-

porheor, Dat w'ons in U verblijden; 'tZü

L \
I

j^=zz^^zz:i;iE=^
'f^ ^^

^ "
I

' I

d' uchtendstond, vol zoetheid, Ons stelt

UW gunst in 't licht, 'tZü ons de nacht

bericht Van uwe trouw en goedheid.

2. 'tYoegt ons met blijde klanken. Door

't voorbedachte lied, Hem, die het al ge

l-HT ^ ^^X~'^ t t t ^
U immer palen; Gij zijt de Hoogst' in

macht; G;j zijt de Heee; irw kracht

Zal eeuwig zegepralen.

PAUZE.

g4;,py—.^^-.p^^^^f-^ t V^
5. Wie U durft wederstreven, Wie on

P-i

—

*> ~A , I <> <> -<>—^?r4-»

B?H ^ ^ T^=^

hebt door uw vermogen, O Heer, myn

hart verheugd; Ik zal, verrukt van

vreugd, Uw groote daan verhoogen.

^m
8. Hoe groot zijn, Heer, uw werken! Hoe

ver gaat uw beleid! Gy stelt, met mo-

gendheid, Elk deel zijn juiste perken.

Een ziel, aan 't stof gekluisterd, Beseft

uw daden niet; Geen dwaas weet, wat

recht durft begaan, Zult Gij, o God, weer-

staan. Verstrooien en doen sneven. Gy

zult mijn eer vergrooten. Mij sterken in

myn stand; Ik ben door uwe hand

6. Mijn oog zal hen aanschouwen, Die

listig al myn paan In 'theim'lijk gade-

slaan, Mij telkens onnist brouwen; Ook

zal mijn oor eens hooren, Dat Gy de

boozen straft, Dat Gjj mij wraak verschaft

^^^^F=*==-t—t—i-.NF=^==

%
h;j ziet; Zyn oordeel is verduisterd.

-^—H*—ö--r—^—^-A=^

4.

^
.:i.

Dat vry,
- 1 ' ' —^—1

—

\-\—
als groene telgen, De booze

welig groei'; Gij zult, in zijnen bloei.

7. 't Rechtvaardig volk zal bloeien, Gelijk

op Libanon, Bij 'tkoest'ren van de zon,

De palm en ceder groeien. Zij, die in

't Huis des Heeren, In 't voorhof zijn ge-

^^ -P »-

plant, Zien door des Hoogsten hand

Hun wasdom steeds vermeêren.

8. In hunne grijze dagen Blijft hunne

Yoer eeuwig he.m verdelgeft. Niets stelt | vreugd gewis; Zij zullen, groeu enfrisch,
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Gewenschte vruchten dragen; Om met

verheugde monden Te roemen 't recht

mijns Gods. In Hem, mijn vaste rots,

Is 'tonrecht nooit gevonden.

DE XCIII PSALM.

ü^
IL

e Heeb regeert; de hoogste Ma-

jesteit, Bekleed met sterkt', omgord met

heerlijkheid, Bevestigt d'aard', en houdt

X *? V <>
^ -X^V

55

door zijne hand Dat schoon gebouw on-—
^ TT-^^^^ ^

II

^^
F^

wankel baar in stand.

2. Gij hebt uw troon van eeuwigheid ge-

¥^^^-^^
grond. De waat'ren, Heee, verheffen

zich in 't rond; Rivier en meer verhef-^^^ ^ t^=^

fen hun geruisch; Het siddert al op

sieraad en tot eer.

DE XCIV PSALM. 9 ^

erschijn nu blinkend, God der

s> J.

wrake; Dat eens uw arm voor ons ont-

wake; Vertoon uw glansrijk aangezicht;

Gij, Rechter, die de wereld richt. Sta

op, verhef U, en vergeld Hoovaardigen

l.(|; o

't woedend stroomgedruisch;

3. Maar, Heer, Gij zijt veel sterker, dan

't geweld Der waat'ren, dien uw almacht

palen stelt; De groote zee zwijgt op uw

wenk en wil, Hoe fel zij bruis', hoe

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit

vergaan; Al wat Gü ooit beloofd hebt,

zal bestaan; De heiligheid is voor uw
I I

-\
a 1 1 A » *^

— » ^ -» ^ — ^ ^ 1
Huis, o Heeb, Eeuw uit eeuw in, tot

2. Hoe lang, Heer, zullen dan de boezen.

Hoe langen tijd de goddeloozen Nog

hupp'len, vol van dart'le vreugd, En laster

braken op de deugd, En spreken, als in ze-

gepraal, Baldadig d' allerhardste taal?

3. 't Veibrijzeld volk, o Heer, moet buk-

ken. Daar zij uw erfdeel wreed verdruk-

ken; De zwakke weêuw, van hulp ont-

bloot. Wordt met den vreemdeling gedood;

Zelfs wordt d' onnooz'le wees vermoord;

Naar recht noch reden wordt gehoord.

4. Zij zeggen, stout op hun vermogen:

„De Heek slaat op ons doen geen oogen;

„De God van Jakob merkt het niet.''

Let, onvernuftigen, en ziet; Blij ft g' eeuwig

van verstand beroofd, Gij, dwazen, die



Die volken straft, en wijsheid leert Den

mensch, die wetenschap ontbeert?

PAUZE.

sterken bijstand had geboón, Dan waar'

mijn leven haast verkort, En ik bijna

6. Neen, dwaas, de Heer weet uw ge

achten. Welzalig is de man, o Heer, Die

door uw tucht en hemelleer Het nut

der onderdrukking weet, En voordeel

10. Wanneer ik zei: „miin voeten glijden,"

Toen hebt Gij mij gesterkt in 't lijden;

Wanneei mij 't afgepeinsde hart Door

al mijn denken werd verward. En ik in

druk schier was gestikt. Toen heeft uw

derwerping geeft hem rust; Totdat de

kuil gegraven wordt, Waarin de zon-

8. De Heer zal, in dit moeilijk leven.
a£

Zijn volk en erfdeel nooit begeven; Het

oordeel keert, vol majesteit. Haast we
.l__^^AA^\ o <> l x^^

Die moeit' en wetten boos verdicht? Zij

men zelfs 't onschuldig bloed.

12. De Heer. mijn Bondgod, was vóór

dezen Mijn hoog vertrek in al mijn

vreezen. Mijn steenrots en mijn toever-

der tot gerechtigheid; Al wie oprecht

r' i i i -t—.-r^
laat; Hij stratt de boozea, wreekt hun
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kwaad, En loont hun boosheid met den
' ... .-M - 4.4

—

val; 't Is God, die hen verdelgen zal.

DE XCV PSALM. ƒ

^
omt, laat ons samen Isrels Heer,

Den rotssteen van ons heil, met eer,

Met GodgewijdeD zang ontmoeten;; Laat

ons ztin gunstiijk aangezicht. Met een

verheven lofgedicht En blijde psalmen,

2. De Heee is groot, een heerlvjk God, Een

Koning, die het zaligst lot, Ver boven

alle goön, kan schenken. Het diepst van

ztjn stem dan heden hoort. Gelooft zijn

heil- en troostrijk woord; Verhardt u

5. Verhardt u niet; neemt zijn gena Oot-
-<v-

moedig aan; laat Meriba, Laat Massa u

ten afschrik wezen; Waar 'k door uw

i-aders ben verzocht. Toen alles, wat

mijn almacht wrocht, Hen niet bewoog.

=«=^ ^=g
's aardryks ingewand, Het hoogst ge-

s
bergt' is in zyn hand; 't Is al gehoor-

zaam op zün wenken.

^
3. Zijn' is de zee; z'is door zijn kracht

Met al het droge voortgebracht; 't Moet

alles naar zyn wetten hooren. Komt,

bulgen w' ons dan biddend neer; Komt,

laat ons knielen voor den Heee, Die ons

gemaakt heeft en verkoren.

4. Want Hü is onze God, en wij Zijn

't volk van zijne heerschappü. De scha-

pen, die zyn hand wil weiden; Zoo gy

6. 'kHeb aan dit volk, dat Mij vergat,

Een langen tijd verdriet gehad, Ja veer-

tig jaar hun hoon verdragen; En Zei:

„Dit volk, dat steeds Mij sart. Heeft een

„verdwaasd en dwalend hart; 't Schept

„in mijn wegen geen behagen."

7. Dies heb Ik, door hun tergend kwaad

Op 't hoogst vergramd, dit volk versmaad,

En met een duren eed gezworen. Dat,

wegens zijn geschonden trouw, Het nooit

mijn rust genieten zou. Die voor mijn

volk nog blijft bes:horen.

Z^

DE XCVI PSALM. Q O

ingt, zingt een nieuw gezang

den Heeke; Zing, aarde, zing dien God
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ter eere; Looft 's Heeeen naam met hart

!i=4—^^^=^ o o ./

en mond; Vermeldt zyn heil op 't wereld-

^^TTXZEÉ 3E^
rond ; Dat dag aan dag zijn roem vermeêre,

E^
2. Nu moet uw tong de heid'nen nooden;

zÈt:^ ^5^ ^
Meldt allen volken zijn geboden; Vertelt

zijn wond'ren en zijn eer: Groot en prys-

^^
waardig is de Heer, En vrees'lijk bo-

3^^

Èt
ven al de goden.

f-1 <- <^^^^
3. Al d'at'goón zijn slechts ijdelheden;

^i^
Maar God, die van ons wordt beleden.

-tr<r

Is 't, die de heem'len heeft gesticht; En^
voor zyn Godd'lijk aangezicht Zet eer met

majesteit haar treden.

^ -t=^ -f
1~- =̂^^.

4. Hoe blinkt het alles door vertooning

Van sterkt' en sieraad in zyn woning!

Geeft dan, o allerlei geslacht, Den roem

van heerlijkheid en kracht Aan Isrels

^^
grooten God en Koning.

PAUZE.

^ ^ -y^ \ 9=<F^

5. Geeft d' eer aan 't eeuwig Opperwezen:

^ ^^ ^^^ ^
Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen

;

j h »^ ^ ^
Verheft zijn deugden, blijtemoê; Brengt

^J r^ ^^ ^5^

in zijn Huis Hem offer toe, Hem, dien

^-V\-^ :^«:

de volken moeten vreezen.

6. Aanbidt Hem need'rig al uw leven, Hem,

die, in 't Heiligdom verheven. Een Godd'üjk

licht van zich verspreidt; Leer, aarde.

voor zyn majesteit, Leer voor zyn

aangezichte beven.

7. Zegt, om de heid'nen te verlichten: De

ë
Heek regeert, die d' aard' wou stichten;

i
Dies zy, bevestigd t' allen stond. Nooit

^J...j.-4-^f^=r
=^0 .v_J^-, ^—i^

i
wank'len zal op haren grond; Hy zal

m
naar 't recht de volken richten.

8. Dat zich de hemelen verblijden; Ver-

heugd zij d' aard' aan alle zyden; Verheugd

de volheid van de zee; Het veld spring'

op met al het vee, En 't woud moet

9. 't Juich' al voor 't aangezicht des Hee-
-c>-

een: Hij komt, die d' aarde zal regeeren

En richten, vol van majesteit; De we-

reld zal gerechtigheid, Het menschdom

zyne waarheid eeren.

DE XCVn PSALM

G'

• ^y
cd heerscht als Opperheer; Dat

3fc

elk Hem juichend eer'; Gy, aarde, zee

en eiland, Verheugt u in uw Heiland.
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Hem dekt met majesteit Der wolken don-

kerheid; Hü vestigt zijnen troon Op heil'-

go rijksgeboön, Vol recht en wiJs beleid.

2. Een vuurgloed gaat Hem voor, ÜLn

ganschen hemel door, En blaakt aan alle

zijden Hen, die zUn macht bestrijden;

Ziin felle bliksemschicht Snelt door al

't zwerk, verlicht Den ganschen wereld-

kloot; Het aardrijk ziet zijn nood. En

3. 't Gebergte smelt als was. En wordt

geheel tot asch. Voor 't aangezicht des

^ o » ^-1—4

—

h -i5—fr-
^

Heehek, Wien al wat leeft, moet eeren.

't Verbaasde hemelrond Meldt in dien

naren stond Zijn billijkheid en macht;

De volken zien zyn kracht Op 's aard-

rijks ruimen grond.

PAUZE

4. Dat ieder schaamrood zü. Die, onbe-

schroomd en vrij. Een beeld durft eer

bewijzen En nietig' afgoön prijzen, Den

waren God ten hoon. Knielt voor Hem,

al gü Goöh; Zwicht voor den Opper-

heer; Buigt u met ootmoed neer Voor

5. Gansch Sion was verheugd, En juicht',

o Heer, van vreugd. Met Juda's docht'ren-

scharen. Wanneer 't de blijde maren Uws

oordeels had gehoord ; Want Gij heerscht

ongestoord. En toont uw macht alom.

Ver boven 't godendom, 't Wolk siddert

6. Bemin naai s vaii den Heeb, Verbreiders

van zijn eer. Hoopt steeds op zijn genade,

En haat altoos het kwade. Hi,i, die in

tegenspoed Zijn gunstgenooten hoedt,

Verleent hun onderstand, En redt z' uit

'sboozen hand, Di-^ op hun onschuld woedt.

7. Gods vriend'lijk aangezicht Heeft vroo-

lijkheid en licht Voor all' oprechte har-

ten Ten troost verspreid in smarten.

Juicht, vromen, om uw lot; Verblijdt u

steeds in God; Roemt, roemt zijn heilig-

heid; Zoo word' zijn lof verbreid Voor

al dit heilgenot.

Tï

DE XCVm PSALM. ^(P

ingt, zingt een nieuw gezang den

Heebe, Dien grooteu God, die woiid'ren
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deed; Zyn rechterhand, vol sterkt' en

eere, Zijn heilig' arm wrocht hoil na leed.

Dat heil hesft God nu doen verkonden;

Nu heeft Hu ziJn gerechtigheid, Zoo

vlekkeloos en ongeschonden. Voor 't hei-

dendom ten toon gespreid.

2. HlJ heeft gedacht aan zün genade, Zyn

trouw aau Isrel nooit gekrenkt; Dit slaan

al 's aardrijks einden gade. Nu onze God

zyn heil ons schenkt. Juicht dan den

^^
Heer met bUJde galmen, Gy gansche^ ^ ^ï
wereld, juicht van vreugd; Zingt vroolyk

i

in verheven psalmen Het heil, dat d' aard'

in 't rond verheugt.

E^^
8. Doet by uw harp de psalmen hooren;^ 3: O o 6 .=^
Uw juichstem geev' den Heere dank;

Laat klinken, door uw tempelkoren, Trom-

petten en bazuingeklank; Dat 'sHeeeen

^^=^~t~T=^ ^^S » Xt=

huis van vreugde druische Voor Isrels

-Il » ->
' -j^r-t4-

groeten Opperheer; De zee met hare

volheid bruise; De gansche wereld

bergte, vol van vreugde, springen En

hupp'len voor des Heeeen oog :Hü komt,

Hy komt, om d'aard' te richten. De

wereld in gerechtigheid; Al 't volk, daar

't wreed geweld moet zwichten, Wordt

in rechtmatigheid geleid.

DE XCIX PSALM

od, de Heer, regeert; Beeft, gijm
volken, eert. Eert zijn hoog bestel, Die

ri )'v-' <^—r^ =t=^
by IsraSl Tusschen Cherubs woont, En

zijn grootheid toont; Dat zich d'aard'

2. God, die helpt in nood. Is in Sion groot;

Aller volken macht Niets by Hem geacht;

Buigt u dan in 't stof. En verheft met

lof 't Heilig Opperwezen; Wilt het

4. Laat al de stroomen vroolyk zingen.

De handen klappen naar omhoog; 'tQo-

3. Looft met hart en stem. Looft de kracht

van Hem, Die het recht bemint In zün

rijksbewind. 't Recht hebt Gij gestaafd;

't Geen G' aan Jakob gaaft, Toond* aan Is-

rels leden Recht en billijkheden.

4. Roemt nu onzen God; Knielt, op z^jn

gobod, Voor 8Ön voetbank neer: Heilig
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is de Heer Op zi,in hoogen troon. Am-

ratns groote zoon En zijn broeder waren

Bij.zyn priesterscharen.

PAUZE.

5. Oolc was Samuël, Op Gods hoog bevel,

V-<> O - A «A f=^-^
f ^ <

j
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Biddend voor zijn volk, Als een hemel-^
tolk; Hü en and'ren meer Riepen tot

den Heee, Die met gunstig' ooren Hun

^^
geroep wou hooren.

6. Uit zijn heiligdom, In een wolkkolom,

uich, aarde, juicht alom den Heer;

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;

Komt, nadert voor zjjn aangezicht; Zingt

2. De Heer is God; erkent, dat Hij Ons

heeft gemaakt (on geenszins wy) Tot scha-

pen, die Hij voedt en weidt. Een volk,

3. Gaat tot zijn poorten in met lof. Met
-, 1 j^ —^—I iv-T .V A «^

Heeft Hij zijne wet Bij hen ingezet, Die^
door 's Heeren kracht Van hen werd

volbracht. 'tNakroost der Hebreeuwen

Volge dit all' eeuwen.

7. Gij, met hen begaan, Hebt hun wensch

voldaan; Heer, die naar uw woord

Hun gebed verhoort, Gi^j, Gü waait hun
^=^ ~—r1~T^^

"— -^n.

lot. Hun vergevend God; Schoon z'ook

om hun zonden Straffen ondervonden.

8. Geeft dan eeuwig' eer Onzen God en Heer
;

Klimt op Sion, toont Eerbied, waar Hü

woont. Waar ziJn heiligheid Haren glans

verspreidt: Heilig toch en t' eerenis

de Heer der heeren.

^ S
lofzang in zijn heilig hof; Looft Hem

FT^
aldaar met hart en stem; Prijst zijnen

4. Want goedertieren is de Heer; Zijn

goedheid eindigt nimmermeer; Zijn trouw

en waarheid houdt liaar kracht Tot in

het laatste nageslacht.

DE Cl PSALM. /O/

'k al van de deugd der milde goed-

heid zingen. Van 't heilig recht der stren-

ge rechtsgedingen: Een psalmgezang, o

hoog geduchte Heer, Uw naam ter eer.

2. 'kZal met verstand den weg betreên

^ O <>
2

I der vromen; Wanneer zult Gij, mijn
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Bondood, tot mij komen? Ik zal doen zien

in al mijn luiisbeleid d' Oprechtigheid.

* 1- t r-^
3. 'k Zal met vermaak naar 't kwaad niet

overhellen, Geen godd'loos stuk mijzelf

voor oogen stellen; Tk haat het doen der

schend'ren uwer wet, En schuw die smet.

4. 't Verkeerde hart, in wien 't mij ook

moog' blijken. Zal uit mijn huis en van

^=1^—^

—

<f
'> 6. &

f ^—a—
j i

t 1 — . -

mijn omgang wijken; Mijn gunst zal hen.

dio booze wegen gaan, Nooit gadeslaan.

5. 'k Zal over hem, die achterklapt, mij

bolgen; Den lasteraar zijns vriends zal ik

p=;^-3^z<>-. i;,—
^ ^ ^ —^—

+

—
verdelgen ; Die, trotsch van hart, met nij-

dig oqgen ziet. Verdraag ik niet.

6. Ik sla op die getrouw in 't land zijn,

d' oogen; Ik zal in eer hen aan mijn zy'

verhoügen, En doen hem, die in 't spoor

der deugd zal trcên, Mijn dienst bekleên.

7. Maar elk, die snood, door listige bedry-

ven, Zijn voordeel zoekt, zal in myn huis

niet blijven; Geen leugenaar, die waarheid

stout verbant. Houdt by mij stand.

8. Ik zal mijn wraak godd'loozen ied'ren

klem bezorgen. Om in de stad des Heeren

niet te voên. Die 't kwade doen.

morgen Gevoelen doen, en 't recht zyn

DE CII PSALM. /^ -?

oor, o Heer, verhoor mijn smee-

ken. Laat m' uw bijstand niet ontbre-

ken; Ai, veracht mijn tranen niet. Daar

GiJ al mijn angsten ziet; Als ik, in be-

nauwde dagen, U, mijn God, mijn bed

moet klagen, "Wil dan spoedig U ontfer-

men. Wil mij door uw macht beschermen.

2. Want mijn leeftijd is door weenen.

Als een ijd'le rook, verdwenen; Myn

gebeent', in droeven stand. Als een haard-

stee uitgebrand. Myne ziel, door rouw '

bezweken. Kwijnt, als 't gras in dorre

ŝtreken; 'kHeb in mijn ellend' vergeten

^^ ^^ ^ j, ^ ^ <> ^
Mijn gewone spijzen t' eten.

^^
8. 'k Voel de krachten my begeven,

r' '^ *"' f °"? y 1 j;_ '^; ^"
_

'tVleesch aan mijn gebeente kleven, We-
3fc

gens myn benauwde klacht. Die ik uit-

stort dag en nacht. Ik gelijk, in 't eenzaam

kwijnen, Aan den roerdomp der woesty-

o o

nen, Aan den steenuil in de woi'iden,

Waar geen menschen zich onthouden
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4. 'k Slijt den nacht in eenzaam waken,

Als een musch op stille daken; Daar

mi,jn wreev'le vijand raast, En door hoon

mÜa ziel verbaast. Zij, die mijn bederf

betrachten, Mij den ganschen dag ver-

i 2^£ ^
achten. Mij in 't openbaar onteeren, Dur-

^^^ fe E*£^i
ven roek'loos bij my zweren,

PAUZE.

S T—T~i^ ^3£E^

5. d'Asch verstrekt mijn kwi,jnend harte

Thans tot brood in zooveel smarte, Daar

^^=r ^ s; ^
ik mijnen drank vermeng Met de tra-

mizt ^ -<f^ ^^
nen, die ik pleng. Hëeb, uw gunst had

rtrt—r-^-^^^^ .^—^̂ ^^
mij verheven; Maar nu mü uw toorn

I t - A <\^ ^^ ^^^^ -<r—

/

doet beven, Zie ik mij van glans ontbloo-

^ :^?^=<g ^^^
ten. Mij in 't stof terneer gestooten.

=t=f=^^=^ ^=*i

6. 'k Zie in rouw en ongenuchten Al

g:^—^IZ^S^ ^ 3
mijn dagen mij ontvluchten. Als een scha-

duw, die verdwijnt; Ik verdor, als 't gras,

dat kwijnt. Maar Gij, Heer, zult eeuwig

blijven; Eeuwig zal uw roem beklijven;

FP^
-^—^H^ -^- o'njrz

En uw naam blijft in gedachten Tot de

7. Gij zult opstaan, ons beschermen, Over

Sion ü ontfermen; Want de tijd, uw

stad voorspeld, Aan haar leed ten perk

gesteld. Die zoo lang gewenschte dagen

Van uw gunstrijk welbehagen. Zijn, oM—i %~M^3E fe ^
God, in 't eind geboren; Gij, Gij zult

4 \ ^

S haar klacht verhooren.

-^^^m
8. Reeds verlangen uwe knechten Hare

^iM^ iÉ
steenen op te rechten; Elk heeft deer-

ï
nis met haar gruis; Elk toont ijver voor

|S S5^^ -^ EE E^

Gods huis. Albestierend Opperwezen,

D̂an zal 't heidendom U vreezen; Al de

i^^^^ÏE^JE =3:e= ^
vorsten, neergebogen, Doen dan huid'

EE rï=^
aan uw vermogen.^ E^^^^3i E^

9. Als, voor 'toog der nageburen, Gods

^ w
ontferming Sions muren Weer zal heb-

ben opgebouwd. En ''t zijn heerlijkheid

^ ^52

aanschouwt; Als zijn goedheid op de

m ^=^^=^=^ =g^^
klachten Des verdrukten en verachten^ ^ ^ E53E ^
Letten zal, en 't onheil weren; Dan zal

^^=4=^=1 :^^=g=

elk Hem juichend eeren.

II PADZE.

^m ^
10. Dan, dan wordt Gods trouw verheven,

<!"" ft .V .V^ ^ È ^
En zijn dierb're gunst beschreven Voor

üT~<^ ^^m fe

het dankbaar nageslacht. Dat met lust^^ ^f^^
zijn wet betracht, 't Volk ia later eeuw
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geboren, Zal zijn macht en goedheid hoo-

ren; Zich in zijnen roem verblijden;

Hem zijn lofgezangen wijden.

li. 't Zal met blij gejuich Hem loven, Die,

uit zijn paleis van boven, Isrels leed en

ongeval Eens in gunst beschouvren zal,

E5fr^ ^ \ t ?
^ o - <' o =7

En gevang'nen in hun zuchten Hooren,

gz^r-i—I ^
als zij tot Hem vluchten; Om hen uit

S?^ ^ -«> o 1 ï^
de wreede kaken Van den dood eens

EE ^ ^^
los te maken.e ? f i t '>^^^

12. Dus zy 's HeEREN naam geprezen. En

in Sion eer bevrezen; Dus hoor' elk de

Jr=4=^ -b <^ -i-^»«i ^
vreugdestem In het blij Jeruzalem ; Als

de volken saam vergaren. Zich met

1^-^-l-M^f^EE *> » 6 ^ ï
's Heeren erfvolk paren ; Als de koningen

EE \
V »-^^r-=^t~ri^^^

zich buigen, En Hem hun ontzag betuigen.

III PAUZE.

18. Ach, de Heer heeft mij doen bukken

Voor 't gewicht der ongelukken, Ja miin

levenstijd verkort, Mij met rampen over-

stort. 'kEiep: O God, mijn welbehagen,

Sp€tór m' in 't midden van myn dagen

;

Gy, door eeuw noch tyd te krenken, Kunt

fuU balp en uitkomst scbenkeu.

14. 't Aardrijk en de hemelbogen Zijn

gewrocht door uw vermogen; Alle ziJn

z'in hun verband 't Kunststuk van uw

wyze hand. Doch, hoe duurzaam zü ook

schijnen, Eens zal al hun glans verdwij-

nen; Maar schoon 'talles om zal keeren.

Gij blijft staand', o Heer der heeren.

15. Als een kleed zal 't al verouden ; Niets

kan hier zijn stand behouden; Wat uit

stof is, neemt een end Door den tijd, die

alles schendt. Maar Gü, hebt, o Opper-

wezen, Nooit verandering te vreezen;

Gij, die d' eeuwen acht als uren. Zult all'

eeuwigheid verduren.

16. Uwer knechten trouwe zonen Zullen

altoos bij U wonen; Ja, bevestigd in hun

staat, Voor uw aanschijn, met hun zaad.

Uwen naam ter eere leven. Zij, van

smart en smaad ontheven, Blyven aan

uw dienst geheiligd, Daar uw goed-

heid hen beveiligt.

DE cm PSALM. /ö J,

oof, loof den Heer, myn ziel, met

alle krachten; Verhef z^u naam, zoo
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groot, zoo heilig t' achten; Och of nu al,

wat in my is, Hem preez'! Loof, loof,

mün ziel, den Hoorder der gebeden; Ver-

geet nooit één van zijn weldadigheden

;

Vergeet ze niet; 't Is God, die z' u bewees.

'w^—^—x^m-y^"^
2. Loof Hem, die u al wat gij hebt mis-

dreven, Hoeveel het zij, genadig wil ver-

aJIi>—

»

^ '-^^^- <̂f
—r

geven; Uw krankheèn kent en liefderiik
35cr:

Bï^ ^¥^^T~^ »EE^^X=^=^
geneest: Die van 't verderf uw leven wil

verschoonen. Met goedheid en barmhar-

rtirjr--^' f^^^^^^^^^^^^
E^^Z^' <^=<F

tigheèn u kronen; Die in den nood uw
i T^TTT^

redder is geweest.

w¥^'^~f=^=''=^̂ ^^m
3. Loof Hem, die u vergunt uw zielsver-

langen, En 't goede tot verzading doet

ontvangen; Uw jeugd vernieuwt, gelijk

eens arends jeugd. De Heek doet recht,

is heilig in zijn richten; Treft iemand

druk, Hy wil den druk verlichten. En havt

en mond vervullen met zyn vreugd.

4. • Hij heeft voorheen aan Mozes zyne

wegen, Aan Isrels zaad, tot hun behoud

genegen, Zün daan getoond, en trouw'lyk

hen geleid. Barmhartig is de Heek en

moedig en weldadig; De Heer is groot

-^-tttt^
van goedertierenheid.

5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastij-

den. Noch eeuwigiyk zün gramschap

ons doen lijden; Hy is het, die ons zijne

vriendschap biedt. HiJ handelt nooit met

ons naar onze zonden; Hoe zwaar, hoe

lang wiJ ook zijn wetten schonden, Hü

straft ons, maar naar onze zonden niet.

6. Zoo hoog zijn troon moog' boven d' aarde

wezen. Zoo groot is ook voor allen, die

Hem vreezen, De gunst, waarmee HiJ

hen wil saileslaan; Zoo ver het west

verwijderd is van 'toosten. Zoo ver heeft

HiJ, om onze ziel te troosten. Van ons

de schuld en zonden weggedaan.

PAUZE.

7. Geen vader sloeg niet grooter mede-

doogen Op teeder kroost ooit zijn ont-

fermend' oogen. Dan Isrels Heer op ieder,

!=t=i>:1^ "^m ^
die Hem vreest; Hü weet, wat van zijn

maaksel zü te wachten, Hoe zwak van

moed, hoe klein wü zyn van krachten.

zeer genadig; Schoon zwaar getergd, lank- ' En dat wü stof, van jongs af, zijn geweest.
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^Or^^

/^3 ,
/^^

rj— »-»—^^ ^^
8. Grelijk hft gras is ons kortstondig leven, \ te staren. Dat hemel, aard', en zee, en

Gelijk een bloem, die, op het veld ver-

r— 1 ^v O 6 A ^ ^

O
' —

heven, Wel sierlijk pronkt, maar kracht •

-Cy-

loos is en teer; Wanneer de v?ind zich

over 't land laat hooren. Dan knakt haar

steel, haar schoonheid gaat verloren;

Men kent en vindt haar standplaats

-^m
zelfs niet meer.

9. Maar 's Heeken gunst zal, over die Hem
^.--^-^

fe
vreezen, In eeuwigheid altoos dezelfde

wezen; Zijn trouw rust zelfs op 't late

n̂ageslacht. Dat zijn verbond niet trou-

^E2

weloos wil schenden, Noch van zijn wet

El ^
g

afkeerig d'ooren wenden. Maar die, naar

eisch van Gods verbond, betracht.

^^ t

—

^
10. De Heer heeft zich, als d' allerhoogste

EË^

Koning, Een troon gevest in zijne hemel-

5^ ^ ^m
woning; Zyn koninkrijk heerscht over

I . \ \ O ^^ ^
't wereldrond. Looft, looft den Heer, gy

2
zyne legermachten, Gy eng'len, die Hem

jt^^^^^^^^^^^^^^f^ ÉÊ ^SEi

dient met heldenkrachten, En vaardig past

op 't woord van zijnen mond.

11. Looft, looft den Heeb, gvj zijne leger-

scharen, Wier lust het is, op zynen wenk

berg, en dal, Hoe ver men ook zijn schep-

ter ziet regeeren. Nu zijnen naam en

groote deugden eeren; En gij, mijn ziel,

loof gij Hem boven al.

DE CIV PSALM.

T T aak

/0^
\ l ^

^^
op, mijn ziel, loof d' Opper-

» » j> O <( £ï
majesteit. Wat zijt Gij groot! wat spreidt

Eï mm
uw heerlijkheid, Geduchte God, al luis-

^y=^=<^ =^^=5=

terrijke stralen! Zij baart ontzag door

al de hemelzalen. Het blinkend licht \)&-

-<y-^^^^1 X-X—tJ-
dekt U als een kleed; De hemel, dien

G'als een gordijn verbreedt. En uitspant

voor uw Goddelijke woning. Verbergt voor

d'aard' uw prachtigste vertooning.

2. Gij zoldert in de waat'ren uwen troon;

De wolken, steeds gereed op uw geboón,

Op 't hoogst vereerd, dat zij haar Koning

dragen. Verstrekken U als tot een zege-

wagen. Gij wandelt op de vleug'len van

den wind. Dien G' als 't heelal aan uwen

dienst verbindt. Een geestenheir maakt

Gij uw afgezanten, Een vlammend vuur

uw trouwe rijkstrawanten.
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3. Uw wonderkracht heeft, in den mor-

genstond Des vluggen tijds, deez' aarde

vast gegrond; Wat in haar kreits ooit

rriT-^ f ^_E^^ ^E2
wank'lon moog' of wijken, Zü zal, door

^^^^^^ms^^ ^
U gevestigd, nooit bezwijken. Zij, die ten

m -H^-t

—

i- ^g
blijk van uwe macht verstrekt, Was eer-

feg ^^S^ ^f-^—<s- *ilizï^
tvjds met den afgrond overdekt, Als met

m ^^m
een kleed; de hoogte van de golven Hield^̂m ^^^^i-.u.3;
al 't gebergt' in 't grond'loos diep bedolven.

m^ =^ ^
4. De Godheid sprak en donderd' in de

m m ^
lucht; De woeste zee, verschrikt door^^ ^ ^^=f^

't sterk gerucht. Vlood haastig heen naar

gl, ? y Ë^ z»^-^''—»=EË

't perk, haar aangewezen. Het Ioet govaart'

Ö ^ m̂^^ ^^$^ ^^
der bergen, opgerezen. Vertoonde 'teerst

zijn korts onzichtb'ren top. En hief alom

g^^^M—j^^. SS 4-^ -<» i.V
de fiere kruinen op. 't Ontelbaar tal van

E^^ ^ 2
vruchtb're dalen daalde, Ter juister plaats,

m '^^m5^^
die Gods bevel bepaalde.

I PAUZE.

^m I i
^''

5. d' Onterab're zee houdt stand, waar 't

O o A , >/^ %
^li:^:^ ^

God gebiedt; Zij overschrijdt de vaste^ ^^ ^f=é

stranden niet; Zij ziet haar macht door^ =*=s^ ^E2
hooger macht betoomen, En zal deez'

1 1
—

I—i- -. -^

—

^^ ^^1 SE
aard' nooit weder overstroomen. Gods

goedheid zendt de koele bronnen uit; Zy

wandelen, met ruischend stroomgeluid,
-tv- '

De bergen om, en dwalen en verspreien

Zich wiJd en zijd door beemden en valleien.

6. Het nuttig vee en 'troofziek boschge-

diert', Zelfs d' ezel, die door woeste wou-

den zwiert, Die, ongetemd, zich kreunt

aan juk noch koorden, Vindt lafenis aan
-A-

hare frissche boorden, 't Gevogelte, dat
3V-

in zi,jn snelle vlucht De vlerken klapt en

opstijgt naar de lucht. Of uit het loof

zijn schelle stem laat hooren, Heeft aan

haar zoom zijn woningen verkoren.

7. 't Is God, wiens hand den bergen water

schenkt, Den drogen grond uit zijnen he-

mel drenkt, Den regen geeft uit zijne

hooge zalen, En vruchtbaarheid doet zwe-

ven in de dalen. Dan schiet voor 't vee

de teed're grasscheut uit; Tot 's menschen

dienst ontluikt dan 't geurig kruid

;

Dan spruit het brood, nog in den halm

besloten, Uit d' aarde voort, door mil

8. God geeft den wijn, tot vreugd voor
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't hart bereid, En d' olie, die een glans

op 't aanschijn spreidt, En 't lieflijk brood.^^ -A 6 .-

dat onze kracht moet voeden; Hjj wil

K I.» ^
''""^ V i ;

=è=*f

^^E
ons dus verkwikken en behoeden, 't Is

God alleen, die door zijn sterke hand Den

Libanon met cederen beplant, 't Ge-

boomte voedt, en kracht schenkt, on-

der 't kweeken, Aan 'tlomm'rig woud, aan

9. Het vogeltje vindt schuilplaats in hun

loof, En vormt zijn nest uit zijn vergaar-

den roof; De dennen zijn, daar z' opgaan

als pilaren. Het steil verblijf der kleppend'
-

ts -. v^

ooievaren; De steenbok springt en klau-

tert, van den top Des heuvels, tot de kruin^^ -^-r-^ ^m m
der bergen op; De hooge rots houdt, in

verborgen holen. Het schuw konyn voor

ons gezicht verscholen.

II PAUZE.

10. De gouden zon weet, waar zij schuil

moet gaan; De wisseling der wisselende

maan, Aan tijd en loop op 't wonderbaarst

^^^ -^^ ^ ^
verbonden. Verschijnt ons oog op haar

^U-4-^ -g- A^ ^ ? '^ ./

bepaalde stonden. Gij, Hbee, beschikt

door uw geduchte macht De duisternis.

en 't wordt op aarde nacht. Wanneer 't ge-

diert' door woud en veld mag dwalen. Om

voedsel voor het hong'rig nest te halen.

11. Het donker bosch weerg.almt op

'theesch geschreeuw Van leeuwenwelp

en fleren jongen leeuw, Die, heet op roof,

in afgelegen hoeken. Al brullend, spüs

van God, den gever, zoeken; Maar op

de komst van licht en dageraad, Op

't zien der zon in 't luisterrijk gewaad,

Keert elk van hen naar zijn verborgen

kuilen, Waar zij, verzaad, zich voor

ons oog verschuilen.

12. Dan wordt de mensch door 't ryzend

morgenlicht Gewekt, gewenkt tot arbeid.

tot zijn plicht; Hij plant,, hij bouwt; men

ziet hem zwoegen, draven; Tot 's avonds

toe laat hij niet af van slaven. Hoe schoon,

hoe groot, o Oppermajesteit, Is al uw

werk, gevormd met wijs beleid ! Uw wijs-

heid streelt oplettende gemoed'ren; Al

'taardryk is vervuld met uwe goed'ren.

13. d'Onpeüb're zee bergt in haar ruimen
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schoot Een talloos tal van scheps'len,

klein en groot, Die in haar diept' al weem'-S ^^
lend zich vergaren. Het golvend ruim

P, i ^'> K'

v ri ^ 4=4-
der rustelooze baren Wordt steeds door-

5^ r=f=^rT ^
kruist van schepen, wü'd en züd. Daar

KI. 1 sr^~<^-J^-j;rz^̂
zwemt en duikt het schubbig heir om strijd;

±C3fc ^ ^^^ t O ^>-g

Daar laat Gü zelfs den Leviathan spelen,

Den schrik der zee in deze vreugde deelen.

III PAUZE.

Brv^^ O 0- » ^ ! l H^
IJr. Wat in de lucht, op d'aard', in 't v/ater

gte^ ^ » » ^i o <» y

leeft, 't Wacht al op U, die elk zijn spijze

-t t O - ?t-^
geeft; 't Wacht al op U, die alles kunt

behoeden. Als uwe gunst al 'tscheps'len-

heir wil voeden. En liefderijk aan hunne

nooddruft denkt, Vergaad'ren zi,j den

voorraad, dien Gij schenkt, En worden

door uw goedheid mild bejegend. Elk op

zü.n tijd in overvloed gezegend.

15. Verbergt G', o God, uw glansrijk aan-

gezicht, Dan sidd'ren zij, op 't missen

van dat licht, Dat tioostrijk licht, waar-

door zij 't licht verwerven. Neemt uwe

hand hun adem weg, zij sterven; Zij

worden stof, gelyk zij zijn geweest Be-

zielt gy hen door 't zenden van uw Geest,
—r i> i>

- '

Dan ziet men hen weer leven als tevo-

ren; Dan wordt al d'aard' met nieu-

T jv A^
wen glans herboren.

16. De heermkheid der hoogste Majesteit

Zij hoog geroemd, en duur' in eeuwigheid

;

Z;j blink' alom, en kenn' noch paal noch

perken. Dat zich de Heer verblüd' in al

zyn werken. Het aardrijk schudt, als

God in gramschap blaakt; Wanneer zijn

hand de hooge bergen raakt. Slaan zy

terstond aan 'tsidderen, aan 't rooken, In-

wendig door Gods almacht aangestoken.

17. Ik zal, zoolang ik 't levenslicht geniet,

Gods mogendheid verheffen in myn lied;

Ik zal mü'n God met lofgezangen eeren,

Terwijl ik nog op aarde mag verkeeren.

Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan.

En met vermaak zyn grootheid gade-

slaan; Ik zal m\j in den God mijns heils

verblijden. En dag op dag aan Hem

m ^^ -g-^x-
mijn psalmen wijden» » 35==^

y- i l w
18. De zondaar zal verdelgd zijn op Gods

wenk; De boosheid zal vergaan, eer
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't iemand denk'. Waak op, mün ziel, wil

uwen Schepper eeren; Geloofd zy God;

men loov' den Heee der heeren.

DE CV PSALM. fO ^

ooft, looft, verheugd, den Heer
3CC

der heeren; Aanbidt zijn naam, en wilt

Hem eeren; Doet zijne glorierijke daan

Alom den volkeren verstaan, En spreekt,

met aandacht en ontzag. Van zijne

2. Juicht, elk om strijd, met blijde gal

men; Zingt, zingt den Hoogste vréugde-

psalmen ; Beroemt u in zijn heil'gen naam

;

Dat die Hem zoeken, nu te zaam Hun

hart vereenen tot zijn eer, En zich

verblijden in den Heer.

3. Vraagt naar den Heer en zijne sterkte.

.
<^ V ^

Naar Hem, die al uw heil bewerkte;

-h—xr 4 j> t <> » if<!v

"

»? ^ ^i y

Zoekt dagelijks zijn aangezicht; Gedenkt

!Ul l o *| ^ m
aan 't geen Hij heeft verricht, Aan zijn

doorluchte wonderdaan; En wilt zijn.

SE ^ ^SF=7^
straffen gadeslaan.

gwv~r~T3—1 r^^~vi

4. Gij volk, uit Abraham gesproten, Dat

^m V ^ 4 i^ ^èAM
zooveel gunsten hebt genoten, Gij Jakobs

kind'ren, die de Heer Heeft uitver-

koren, meldt zijn eer. Dé Heer is

onze God, die d' aard' Alom door zijn

gericht vervaart.

I PAUZE.

5. God zal zijn waarheid nimmer kren-

ken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken;

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,

4^» l l-A- o yjë
Tot in het duizendste geslacht; 't Ver-

bond met Abraham, zijn vrind, Beves-

g T~t-X f o -»-

tigt Hij van kind tot kind

Efc ^m ±z't-^^-^
6. Al wat Hij Izak heeft gezworen, Heeft

Hij ook aan zijn uitverkoren', Aan Jakob,

tot een wet gesteld, Van al 't beloofde

heil verzeld, En aan gansch Isrel toegezeid

Tot zijn verbond in eeuwigheid.

7. Hij sprak : „Ik zal de schoonste landen,

„'kZal Kanan leev'ren in uw handen.

't Welk 't snoer uws erfdeels wezen zal."

Het volk was weinig in getal, 't Verkeerde

daar als vreemdeling, Toen 't zulk een

8. Geleid door 's Heeren alvermogen. Zijn

zij van volk tot volk getogen, Van 't een
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naar 't ander rijksgebied. H;j duldde hun
3fc

verdrukking niet; Maar heeft zelfs vor-

sten, op dien tocht, Om hunnentwil

M ^i'^^^
met straf bezocht.

II PAUZE.

9. God sprak, en deed den vorsten weten

:

„Tast mUn gezalfden, mijn profeten,^—-
i .1 ^ •

v' üAii 3
,Niet aan door eenig leed of schand'."

Hü riep een honger in het land; Hy

brak, vergramd, den staf des broods.

En 't volk kwam in gevaar des doods.

10. Wie kan Gods wijs beleid doorgron-

den? Een man werd voor hen heenge-

zonden: De vrome Jozef, ryk in deugd.

Tot slaaf verkocht in zijne jeugd, In ijz'ren

boeien wreed gekneld. Werd, hun tot

11. Toen hü door 't Godd'lijk alvermogen

Beproefd was; toen voor aller oogen Zyn

i^ -^^ 1

woord in 't helder daglicht scheen; Toen

bood de koning, om zijn reen Verbaasd,

hem straks de vrijheid aan; Der volken

1^ Hv kreeg van Pbarao in banden 't Be

stier van huis en goed en landen; Dies

3^ ^
bond hij vorsten naar zijn lust. Van zyn

verstand en deugd bewust, Deed ganschP^ » o V t ^~^
Egypte's opperheer Al d' oudsten luist'-

ren naar zijn leer

IlI PAUZE.

13. Daarna toog Israël, gedreven Door

nooddruft, tot behoud van 't leven. Naar

^JrzO—l t=^^^^^ ^
't ryk Egypte; Jakob kwam Als vreem-

deling in 't land van Cham. Daar groeid'

^ 1 t-
^ E5^^ Tï4=^

en bloeide zijn geslacht. En overtrof

i m ^^E
züns vijands macht.

<f=^W^TTJI^^^^ -> ^ ^ ^^
14. De harten der Egyptenaren, Die eer-

Ŝ ^ H *=<F ^^
tyds Isrel gunstig waren, Verkeerden^ ji_ ^4 o- "^~

A I ^
"'

toen in bitt'ren haat; Des Heeren volk

werd bits versmaad; Men smeedde^ i t ^
lagen tot hun val; Verdrukking trof^ m r^ o ^

hen overal.

15. Maar God zond Mozes, die tevoren

ITÖ ]' f-^^.è=^=^
Door Hem met Aron was verkoren; Zij

beiden voerden Gods besluit Door tee-

^^

m o o ^
kenen en wond'ren uit. En toonden

in Egypteland De plagen van zijn

strenge hand.
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16. 't Werd alles door zün groot vermo-

gen Met duisternissen overtogen. Niets

wederstreefde 't hoog bevel Van God,

den God van Israël, Die beek en bron

verkeerd' in bloed, Den visch deed ster-

ven in dien vloed,

IV PAUZE.

17. Ook deed God uit de waterstroomen^
Een machtig heir van vorschen komen,

Dat doordrong tot in 'skonings hof. De

luizen kwamen voort uit stof; God

sprak, en een ontelb're drom Van on-

boor'nen omgebracht.

20. God deed zijn volk met wisse treden,
3V-

Daar niemand struikeld' in zijn schre-

den. Met zilver en met goud belaan, Blij-

B^ -jr I i ^^ &"ir-^y^^ <y^ m ^

moedig uit Egypte gaan. Toen juicht'

^t=r t̂ ^—er ï
om hun vertrek al 't land , Daar 't al

ï ï ^m ^^>—

^

door schrik was overmand,

v p A o z E.

& =^ "^m ^m. i.

21. God breidd' een wolk uit, om zijn

I .
^^ 6

18. Hy zond, in plaats van vruchtb'ren

regen. Zijn hagel neer, die allerwegen,

Met een verslindend vuur gepaard, Den

frisschen wynstok sloeg ter aard'; Den

vygeboom, met kruin en tak. En al het

19. De sprinkhaan en de kever kwamen,

Gelijk een talloos leger, samen; Verslon-

den, wat het aardrijk gaf. Toen heeft

God, als de zwaarste straf. Al d' eer-

BtQüiigen hunner kracht, Hun eerstge-

ETT-Q ^-^
scharen Bij dag te hoeden voor geva^

ITl 1 o «m ^
ren; Hy gaf hun, door zijn hoog bestuur.

g l.O e ,1^^ rO ml

Des nachts ten licht een wondervuur.

K1r^-t-f—
f=^ <> o -XlJ m ^

Zy baden, en hun Opperheer Zond straks

SE==y=i^
een heir van kwakk'len neer.^ ^Ë^

22. Zij werden daag'lyks begenadigd: Met

4,"rT^ ^ i
l

.. ^^
manna, hemelsch brood, verzadigd. Gods

tuu i ^
-^—»^i ^M

hand bracht, in dat dorre oord. Rivieren

'

uit een steenrots voort. Hij dacht' om

't geen Hij aan zyn knecht, Aan Abra-

23. Dua toog 't verkoren volk des Heeren

Al juichend uit, op Gods begeeren. Het

land der heid'nen van rondom Schonk Hy

hun tot een eigendom ; Der volken arbeid
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Bwerd
geheel Aan Israël ten erf'liik deel.

^^EÈ
24. Die gunst heeft God zvjn volk bewe-

; I . » » l^t » ^ ^ ^ Xc=:§= 5^

zen, Opdat het altoos Hem zou vreezen,

til. O \ I-i ^ ^
Zijn wet betrachten, en voortaan Vol

gr. 1 \ \ <y ^A <i.^-vm^==^

standig ^ zyn wegen gaan. Men roem'^^ .0 » <r- ^3^j: ^
dan d' Oppermajesteit, Om zooveel gunst,

^ ^^
in eeuwigheid.

DE CVI PSALM. /o/
^ t

-' r-f^-f^^
ooft God, den trouwen Opperheer;

g=^
t t O Z3:p=sé:

Geeft, geeft Hem vroolük roem en eer.

m r ! ^^ o 1^ ^-^y^-^L

Wiens goedheid perken kent, noch palen

^J^=..-4-^ ^ E?

Maar wie, hoe hoog verlicht hy zy, Wie

kan zyn mogendheên verhalen, Zijn

lof verbreiden naar waardij?

2. Welzalig elk, die 't recht betracht. Die

t' allen tijd' zyn wetten acht. O Heer,

laat mü, naar 't welbehagen Dat G' in

' uw volk steeds hebt getoond, Ook roem

op uw. bescherming dragen, En met uw

3. Geef dat myn oog het goed' aan-

schouw', 't Welk Gy, uit onbezweken
2&Z

trouw. Uw uitverkoor'nen toe wilt voegen;

Opdat ik ü joUn rotssteea Boem', En,

deelend in uws volks genoegen, Mü met

uw erfdeel blij beroem'.

1 PAUZE.

4. Wij hebben God op 't hoogst mis'daSti;

Wij zijn van 'theilspoor afgegaan; Ja,

wij en onze vaad'ren tevens, Verzuimend'

alle trouw en plicht, Vergramdên God,

den God des levens. Die zooveel wond'-

ren had verricht.

5. Onz' ouders, in Egypteland Beveiligd

door zijn sterke hand, Vergaten al zijn

gunstbewijzen; Zy morden aan deïloode

zee, In plaats van 's Heeren gunst te prij-

zen; Dies dreigde hen een zwaarder wee.

6. Doch om zijns naams wil, om zyn

macht Te toonen aan dat dwaas geslacht,

Schold" Hij de zee, dat z' uit moest drogen

;

Hij deed hen langs haar gronden gaan.

En toond' aan 's vyands heir 't vermogen,
-»v-

Dat hen in nood had bijgestaan.

7. De waat'ren keerden in hun kolk; Waar

paard en ruiter, vorst en volk, Tot één

toe, in den vloed versmoorden. Toen had

gajjsch Isrel juichens^tof; Toen, toen ge-
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loofden z'aan Gods woorden; Toen zong

al 't volk des Hoogaten lof.

Il PAUZE.

Ö. Maar zij vergaten 's Heeeen werk ; Zli

» A I <> A ,v ,> <>

stelden hunnen God een perk; Zü wilden^ ^ 3>=^^ ^m
in Hem niet berusten; Maar durfden

in de wildernis Zijn macht beproeven,

\^ 1 ^^ r~r~j ^
door hun lusten En 't hunk'ren naar

S^
^=<^=^

Egypte's disch.^ ^^^ t t ^

9. To^n heeft Hij hen met vleesch gevoed;

K ï ^^m ^^
Maar zond hun ziel, bij d' overvloed. Een

e^ ^^ » » j» 1%* ^fT-- ^;i .

—

magerheid, die z' uit deed teren. Zy dor-

1 1' - ^^ ^ ÈS
-15^

sten Mozes 't hoog bewind, En Aron

TTT TT~T~T
't priesterambt des Heeren, Benijden, door

^ * m
hun waan verblind.

10. Maar 't aardryk opende zijn mond,

T~y~Trt
Waarmee 'tAbirams volk verslond. En

l^rt-t ^> ^=^^ -^^
Dathans snoode vloekverwanten; Een^ ^ ^
vuurgloed stak de tenten aan Van 't godd'-

loos rot, aan alle kanten. En deed het

door de vlam vergaan.

11. Zy maakten zich, den Heer ten spot,
» A 1 O ft .r- i V^ t t t ^

Een kalf by Horeb tot een god. Waar-^^ m=«E= «=^ ^
'^_ Xgoi zy zich eerbiedig bogeö; £leii os,

die gras eet op her veld. Een beeld, o
-<v-

gruwel in Gods oogen! Werd toen aan

Hem gelijk gesteld.

in PAUZE

12. Hun hart vergat den Opperheer, Hun

dierb'ren Heiland, die weleer Hen redde

van d'Egyptenaren; Die wond'ren deed

in "tland van Gham, Zich vrees'iyk

m T=r <^ ^- o^
maakt' in 't ruim der baren, En Pharo

't levenslicht benam.^ ^ T~Tt -A^
18. Toen dreigde God hen met den dood;

Kl.0 t t ?^ ^^ »• •»'

En nimmer waren z', in dien nood, Zyn

^.. t t
<- O ri=^:^ ^

hooggeduchte wraak ontweken, Zoo

^^ ^ ^ m
Mozes, zijn verkoren held. Zich niet bi,i

God, met ernstig smeeken, Voor hen

had in de bres gesteld.

14. Zij hebben 't langgewenschte land

Versmaad uit strafbaar onverstand, En

niet geloofd aan 's Heeeen woorden ; zij

morden daag'lijks in hun tent, Dewijl

zij naar zijn stem niet hoorden, Hoe

duid'lijk ook aan hen bekend.

15. Dies zwoer d' Almachtige, dat Hij Die

gftOg^^jl ia de wpesteny Zou nedervellen
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en verderven; Ja dat Hij hen, met

al hun zaad, Zou bij de heid'nen om

doen zwerven, Van elk gevloekt, van

elk versmaad.

IV PAUZE.

16. Zy hebben zich voor 't vloekaltaar,

tju t t t ^
Verleid door Moabs docht'renschaar. Tot^ ^^ -è—

>

^^ ^^
BaaiPeors dienst begeven; Zij aten 'saf-

sh "
. o ^^ ^ 3^ <> J

gods offerand'; Doch 'tkostt' aan dui-

tju y t.
'>^ t t f

zenden het leven: Gods wraak ontstak

^ =ê=^=^=^

in feilen brand.

17. Toen weerde Pinehas de straf. Die,

3fc

moedig, 't recht voldoening gaf, En 't eer-

loos bloed langs d' aard' deed stroomen.

Die daad, ten zoen voor 't volk volbracht,

Deed hem een eeuwig' eer bekomen, Die

stand hield bij zvjn nageslacht.

18. Zij tergden, twistend, Gods gena Bij

't wonderwater Meriba, Verbitterden den

knecht des Heeren; Hü sprak in onbe-

dachtzaamheid ; Dies moest hij 't vrucht-
^ ^ - ' A-

baar land ontberen, Den ganschen

3 " tn .z^

YOijj^e I9eg9zeid.

V PAUZE.

19. Zij spaarden volken, tot Gods hoon,

Die Hy bevolen had te doón; En, aan

der heid'nen stam verbonden. Vervielen

zy tot afgodsdienst, En wrochten door

gelijke zonden Zichzelf een strik, op

'20. Men zag hen zelfs, door drift verblind,
-xV-

Hun dierbaar kroost, hoe teer bemind.

zag hen, trouw'loos en verwoed. Op Ka-

nans vloekaltaren plengen Der kinderen

onschuldig bloed.

21. Die onnatuurlijk' offerand'. Die bloed-

schuld, bracht een smet op 't land; Zij

werden onrein door hun daden, Door

hoererij en vuil gedrag; Zy durfden Is-

rels God versmaden. Maar beelden toon-

22. Dit alles spoorde God tot wraak; Zyn

volk, zyn erf, zyn hoogst vermaak, Werd

nu een gruwel in zyn oogen; Hy gaf

hen in der heid'nen macht. Waardoor

zü, zouter mededpogen, Iq sl^afscbQ
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keet'nen zijn gebracht.

VI PAUZE.

3^

23. Hun vijand heeft hen wreed ver-

drukt; Zij lagen jammerlyk gebukt; En

schoon d' Algoedheid, op hun smeeken,

Hun rampen dikwyls heeft geweerd, Zij

zün weer telkens afgeweken, En door

hun zonden uitgeteerd.

24. Nochtans was God met hen begaan;

Hy zag hun angst, hun tranen aan. En

hunner hateren verwoedheid; Hg dacht

aan zijn gestaafd verbond. En had be-

rouw, naar al zijn goedheid, Meêdoogend-

25. Dies hebt G', o God, hun last verlicht.

Zelfs voor huns vijands aangezicht. Ver-

los ons ook, als onze vaad'ren; Wil ons,

nog overal verspreid. Genadig weer bü

t t t "'^ \
'> ^

een vergaad'ren; Zoo word' uw naam

26. Geloofd zy Isrels groote God. Zyn

gunst schenk* ons dit heilgenot; Zoo

zullen wy zyn goedheid danken. Dat

ai ïftt l«fi.ft g§iö e^iiY^ig e^'i 41 't volk

zegg' Amen op myn klanken ; Juich, aar-

m T=t ^
"' "^^^

de, loof den Opperheer.

DE CVn PSALM. /"^

ooft, looft den Heer gestadig; Die
U I b <V ,^ ;t

~~

-^Cf=r;̂
— \ t > v'

Oppermajesteit Is gunstrijk, zeer gena-

dig, En goed in eeuwigheid. Dit zegg'

elk, die, gered Door Hem van slaafsche

banden, In vriiheid is gezet Uit 's weer-

partyders handen;

2. Die Hü van ver, uit d' oorden Van

'toost' en 't westen, bracht. En van de

zee en 't noorden Geleidde door zi,jn macht;

Die op een aak'lig pad, In woeste wil-

dernissen, Omzwierven, en een stad Ter

3. Hier raakten zij aan 'tkwynen Door

zend pijnen En angsten vaneden dood.
^

Doch toen zy, in 't gebed. Tot Isrels Heer

zich wendden, Heeft hen zi,jn arm gered

4. God bracht na tegenheden Hen weer

op 't rechte pad, En richtte hunne schre-

den Naar eeu geweuschte atad. Laat
^
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zulken voor den Heer Zyn milde gunst

^
bewijzen, Zijn wond'ren, Hem ter eer,

Voor 't gansche menschdora pri,izen

;

1 '**-» » ' - ' _—1 1 I

=

5. Dewijl Hij hen verzaadde, Die dorstton,

en met goed Den honger, uit genade. Ver-

vuld' in overvloed. Daar z'in die bit-

et;^ "»' ^^ ~^ <»-^

terheên Den dood voor oogen zagen,

V̂an allen kant bestreèn, Deed God hun

E
ĥeillicht dagen.

I PAUZE.

3:cn-
^^^ =fef=T^

Il i>

Zij die gebonden zaten In schaduw

^E^
van den dood. Omdat zij God vergaten,

Vervielen in dien nood. Toen werd hun

wreev'lig hart Verneérd door zwarighe-^ =3»^

den; Zy struikelden, hun smart Werd

a^
hulpeloos geleden.

7. Doch, riepen z' in d' ellenden Den Heer

ootmoedig aan. Hij deed hun angsten

enden, En hen 't gevaar ontgaan; Hü

hielp hen uit den nood; Hij bracht hen

uit het duister Der schaduw van den

dood; Hij brak hun band en kluister.

8. Laat zulken eer bewijzen Aan 'sHee

^ ^ ^
ren prezen Voor 't menscheHik geslacht;

^ 1
geslach

Hij was 't, voor wien gereed De koop'-

g
ren deuren weken, Die ijz'ren grend'len

deed In duizend stukken breken.-^^ ^m ^
9. De zotten overtreden. En krijgen hun^ »^ ^
ne straf; Om d' ongerechtigheden Mat

-<^—<r- ^m
plaag op plaag hen af; Zij walgden zelfs

P4=^ =^
Bil at^

van brood; Geen beste spijzen smaakten

;

Terwijl zy vast den dood Met schrik

=g^

S en vrees genaakten.

EE
-4^»

—

^

10. Doch riepen z' in d' ellenden Den Heer

S -<> o -<r-

ootmoedig aan, Hü deed hun angsten

=«:=^ ï^ ^^=
enden. En hen 't gevaar ontgaan; Hij zond^ rr4=

aan; Hu zone

zijn krachtig woord, Hy deed hen bü^
zich schuilen. Bracht hun genezing voort.

"o l t ^ 3^^
En rukte z' uit hun kuilen.

11. Laat zulken eer bewyzen Aan 's Hee-

REN gunst en macht, En al zijn wond'-

ren prijzen Voor 't menschelijk geslacht;

't Lofoffer word' om strijd Hem juichend
3V-

opgedragen, Terwijl zij wijd en zijd Van

al zijn werk gewagen.

Il PAUZE.

BEM gygBt en ma«iit, En al zijn wond'- I 12. Zij, die de zee bevaren. Met schepen.
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ryk bevracht, Zien op de groote baren— O^^ ^ ^ =35C^

Gods wijsheid, gunst en macht; Daar

titrt-^
^ ^^ ^

leeren zü de daan Des Heeeen klaarS :3:e=!= V ? -> o

bemerken, En in de diepe paan Zün

m f^-^-t% o »>

groote wonderwerken.

13. Hij wekt, met slechts te spreken, Een

EÏT^ t .> ES
stormwind voor hun oog; Dan beeft het

t4=4 ^ï SE^
al, dan steken De golven 't hoofd om- ,^
hoog; Nu ziet men 't schip de lucht. Dan

weer den afgrond naad'ren; Hun hart

i ^
geeft zucht op zucht, Hun bloed ver-

stoft in d'aad'ren.

14. Zü dansen, wagg'len, vallen. Gelijk

een dronken man; De wysheid van hen

h'- _<- ^ __T V ^__it^r=l
allen, Hoe groot, bezwijkt er van. Doch

16. Laat zulken eer bewezen Aan 's Hee-

een gunst en macht, En al zijn wond'-

ren prijzen Voor 't menschelyk geslacht;

En, dankbaar, bij 't gemeen God hun

Verlosser noemen. En bij 's lands over-

heen Zijn naam en deugden roemen.

III PAUZE.

17. Nu stelt God waterbeken Tot bar en

dorstig land,, Herschept in dorre streken

Rivieren door zijn hand; Hg stelt een

vruchtbaar oord Tot woest' en zoute gron-
3fc

den; En straft ze, naar zijn woord, Die

toen zij, in 't gebed, Tot Isrels Heer zich

wendden. Heeft hen z;in arm gered Uit

EE m^m% ^^-^r—t^
angsten en ellenden.

15. Hij doet den storm bedaren; De gol-

ven zwügen stil; Nu rijst de vreugd; de

I

<t ^^. —-4p^ 7
—-—

J^ ,v— '^

1
'*'' —g - 4-^

baren Zijn effen op Gods wil; Nu wijkt
<> 6 .v ^ r ^ .v -A-

veislagenheid. Na zooveel angstig sla-

ven. Daar God hen veilig leidt In hun^S SB^
begeerde haven.

18. Dan maakt Hij weer woestijnen Zeer

rijk van vruchtbaar nat; Daar 't land,

EF ^^ È S
dat eerst moest kwenen. Nu beek bü

beek bevat, En hongerigen voedt, Die nu

de weeld' aanschouwen; Zoodat zij daar

met spoed Een stad ter woning bouwen.

19. Daar ziet men hen dan zaaien; De

wijngaard wordt geplant; Zij mogen ryk'-

Ujk maaien De vruchten van het land;

Daar God zijn zegen geeft. En 't huis ver-

vult met kind'ren, En 't vee, dat ieder
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F^;;^—v^ t ^ ^^
heeft, Op 't veld niet doet vermind'ren.

20. Maar wil dit volk niet bukken Voor

God, 't vsrordt ras verneêrd; 't Raakt

'' » -
''^

t' onder door verdrukken ; Het wordt

van 't kwaad verteerd; Daar Hij zelfs

prinsen slaat, Op wie Hij hoon doet da

len. En die Hij tot een smaad Doet in

21. Maar die nu hulp'loos kermen, Ver-
. L A -. :

—

<^Br̂f f » ^
drukt en vol gebrek, Brengt God, door

1^^=^ ^ t f ^

^
vrij ontfermen, Haast in een hoog ver-

bizjCc
=^=CF

trek. De vruchtbaarheid verheugt Hun

huis van ganscher harte; d' Oprechten

m

5?

zien 't met vreugd. Maar d' ondeugd
1—

r

^^^

^M
zwijgt met smarte.

» O fe^

br"

22. Wie wijs is, merk' die dingen, En

T t <-

geev' verstandig acht Op 's Heeren han-

delingen. Zoo vol van gunst als macht.

M
DE CVni PSALM. /<^</''

Ün hart, o Hemelmajesteit, Is

k̂lanken stuit': 'k Zal in den dageraad ont-

waken, En met gezang mijn God genaken.

2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan. Uw

roem, den volken doen verstaan; Want

uwe goedertierenheid Is tot de heem'len

uitgebreid; Uw waarheid heeft noch paal

noch perk. Maar streeft tot aan het

hoogste zwerk. Verhef U boven 's he-

mels kringen, En leer al d' aard' uw

3. Zoo word' uw dierbaar volk in 't end ,

^ ^^=^=^
=^^^ ^^^

Bevrijd van rampspoed en ellend'; O God,

verlos ons door uw hand. Verhoor ons,

zend ons onderstand. Gü hebt tot onze
3fc

vreugd voorspeld. En in uw heiligdom ge-

meld. Dat Sichem mij zijn vorst zou hee-

ten, En ik het dal van Succoth meten.

F A D Z E.

^ (h o Y
]

Y—

\

> o A — o . o —

4. Gansch Gilead behoort aan mij; 'kVoer

i f ^^^=^^-<> ^—^ t t
^'

l t t^
tot uw dienst en lof bereid; 'k Zal zin-

p—

f

f » A A I ! -

» I T - ? _v_^_
.;,

—

^^z^^
gen voor den Opperheer, 'k Zal psalmen

zingen tot z;jn eer. Gy zachte harp, gij

schelle luit, Waakt op; dat niets uw

in Manasse heerschappij ; Ik zie hen

^ef —--

knielen voor mün kroon; Daar 't moedig

Ephraïm mijn troon Door zijn geduchte

macht versterkt; En Juda's wisheid me-^ -.^zit=r'^-^r-^s^^ ^
dewerkt, Om mtjnen zetel vast te zetten,
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Door welgeschikt' en schrand're wetten.
3fc

5. Granach Moab buigt zich dienstbaar

neer. Erkent mü voor zyn opperheer,

Daar 't, van zyn hoogen troon gestort,

Veracht'lijk my ten waschpot wórdt; Ik

werp mijn schoen op Édoms grond. Op

Edom, 't welk mun macht weerstond;

'k Juich over u, o Palestyne, Als ik in

/ff (9 ,
/aa

den en doen sneven.

DE CIX PSALM. /^/

6. Wie heeft mij zooveel heils bereid?

Wie is 't, die mS] in Edom leidt? Wie

voert my in een vaate stad? O God,

die ons verstoeten hadt; Gy, die met

onze legerschaar Ten strijd niet uittoogt

in 't gevaar; O God, wiens gramschap

ons deed vreezen, Wiens gunst ons troost;

Zwyg niet, laat mij mijn recht erlan-

gen. De booze, die bedrog durft plegen.

Staat, wars van deugd, my bitter tegen;
"* «^ ö ~--r^^ « - ^E^
Hy heeft zijn mond w^jd opgedaan, My

met een valsche totlg verraan.

2. z' Omringden mij met booze woorden.

^m
igaen mii met

T ^ ^""W
Die my, als priemen, 't hart doorboorden;

6^ ^^^=Tr^^^^^^
Ik werd op 't allerfelst bestreden, Vér-

H » ^ .V ! ,v O TT » • ^ /
l» ^ A '> ^-^

drukt, mishandeld tegen reden; 'k Heb

voor mijn liefde haat behaald; Ik bad,

m
maar 'k werd met vloek betaald.

zult Gy 't niet wezen?

7. O God, die 'slands benauwdheid ziet,

Eed^toch^uw volk uit zyn verdriet; Want
w==t-t—r^̂ m È

'smenschen heil is ijdelheid; Maar als

Gods almacht ons geleidt, Dan doen

Win Hem de kloekste daan, Zoodat

wy duizenden verslaan; Want allen,

3. Zij hebben kwaad voor goed vergolden.

Voor liefde haat; mijn deugd gescholden.

Gij, God der wraak, straf dezen booze,

Stel over hem een goddelooze; De sa-

tan biö hem tegenstand, En sta aan

zijne rechterhand.

ẑ -X ^ f^
4. Verklaar hem schuldig in 't gerichte;

^
Verdrijf hem van uw aangezichte; Houd

zyn gebeden zelfs voor zonden; Hij heeft

die ons wederstreven, Zal Hy vertre- l zich tegen God verbonden; Verkort z^n
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dagen; vel hem neer; Een ander neem'

5. Laat zijne kinderen als weezen, Zijn

1 '
I

I
K

vrouw als weduw, hulp'loos vreezen;

4=1-^-^ =^>—-(^
Laat hier en ginds zijn kind'ren zwerven,

Steeds beed'len, en de nooddruft derven,

Die 't huisgezin, gesmaad, gevloekt. Uit

^ zün verwoeste plaatsen zoekt.

^
6. Al wat hy heeft, hoe hy moog' kla-

^^ f-? t t t r^-^-=7

gen. Word' om zijn schulden aangeslagen;

5=^ g=^^
t f~^~t! ^»-H> "'

Hg zie de vrucht van al zijn sloven Door

woeste vreemdelingen rooven ; Dat nie-

[l=±rzt=t » 6. ^ -«V-

B^
mand hem in nood verblij', Of zijnen^

weezen gunstig zy.

I PAUZE,

m i> h i=f^

voor Hem geteekend; Dat God daar-

over steeds zich belg'. En hunnen naam

9. Omdat ^ij, tegen zyn geweten. Het wel-

doen trouw'loos heeft vergeten En de

ellendigen en armen Vervolgd, Jn plaats

van zich t' erbarmen ; Ja den verslagene

van geest Is tot een moordenaar geweest.

10. Hij heeft den vloek op zich genomen:

Laat dan dien vloek hem overkomen;.

Hij heeft geen lust gehad tot zegen : Dies ^

word' die nooit van hem verkregen;

Maar dat de vloek hem overdekk'. En

7. Laat kwaad op kwaad zijn huis om

>^ "'•

op Kwaad znn hi

t t f f t y E«^
ringen; Roei uit al zijn nakomelingen;

:3>r ^^^ =«=^
-<^^

En dat in 't volgende geslachte Elk hun

t ^ t "n^
3?=:

t t /

verstorven naam verachte; Der vaad'ren

i

misdaad zelfs verschaff' Den Heere re-

den tot zün straf.

8. Dat niets uit Gods gedachtenisse De

zonde zijner moeder wissche; Laat die,

door God hun toegerekend, Gedurig staan

11. Laat dien, om al zijn handelingen,

Tot in zyn hart, als water, dringen; Als
3>=

olie, rijkelijk geschonken, En door de

beend'ren ingedronken; Dat hem die

vloek zijn deksel geev', En als een gor

12. Dit loon kryg' elk van 's Heeren han-

den. Die zoo godd'loos mij aan durft ran-

den, En met zijn lastertong mü doeden.

Maar Qii, o Hbeb, o God der goden, Dat
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uwe hand mij heil bestell'; Doe omuws

naams wil aan mij wèl,

II PAUZE.

13. Uw gunst is groot, zü is bestendig;

Verlos mij dan ; ik ben ellendig, Nood-

druftig, 'k voel myn kracht verbroken.

Mijn hart met wond op wond doorsto-

ken; Ik ga geiyk de schaduw heen. Wan-

neer de zon snelt naar beneên.

14. Gelijk een ^sprinjvhaan, omgedreven,

Berg ik nu liier, dan daar, mijn leven;

vloeken, last'ren, schelden; Maar zegen

Gij mij, o mijn God; Gi.j z-jt mi,jn erf-

^ T=f=4=± ^^^
Mijn knieën weig'ren jny te schrag^^n,

-»-ft . I . A V A • *-

En_ 't afgematte lijf te dragen; Mtjn

vleesch is mager, uitgeteerd, Zoodat het

15. Al len Ik^met^ie smart beladen, Nog

gaan zü voort met mi^j te smaden, Met

mij, al schimpende, te groeten; Zij schud-

den 't hoofd, die mij ontmoeten. O Heek,

help mü, die CJ verbeid. Naar uwe

goedertierenheid;

deel en mijn lot.

17. Beschaam hun raadslag t' allen tijde;

Maar dat het heil uw knecht verblijde

;

Dat schande mijnen vijand dekke, Dat

schaamte hem ten kleed verstrekke, Dat

zy hem tot een mantel dien', "Waarmee

wij hem omhangen zien.

18. Ik zal den Hrer op 't hoogste pryzen;

'k Zal Hem bij velen eer bewijzen ; Want

Hij zal zich gewis erbarmen, En staan

ter rechterhand des armen; Hem redden

uit het snood gericht, Waar 't vonnis

tot zu'n doodstraf ligt.

le.^pdat zy weten en beljjden. Dat uwe

hand mij wil bevrijden, Dat Gij, o Heer,

mijn recht doet gelden. Laat hen dan

DE CX PSALM. / / O

m

us heeft de Heee tot mijnen

Heer gesproken: „Zit op den troon ter

„rechterhand naast Mij, Tot Ik de macht

„uws vijands hebb' verbroken. En u ziJn

„nek tot eene voetbank zij."

2. Uit Sion zal de Heer uw schepter zen

.
'> '•' r \ «6 O Y^ t

"^ —
den, Den schepter van uw oppermogend-

'
—

I

<E==3fc^^ -H -^-

heid, En zeggen: Heerscii tot 's werelds
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uiterst' enden, Zoo ver de macht uws

3. Uw volk zal op uw heirdag tot het strij-

den Gewiüig zijn, in heilig kri,jgssieraad

;

U zal de dauw van uwe jeugd verblijden,

Geboren uit den vroeeen dageraad.

4. ü heeft de Heee, wien 't nooit berouwt,

gezwx)ren: „'k Heb u, mijn volk tot heil.

„mijn naam ten prijs, In mijnen raad het

ji » a A 1
" '

I 1 ^—^t-^
i'' ' 1

I j V 9 •^
1 '

„priesterambt beschoren, Dat eeuwig

l''
'

1 . il

„duurt naar Melchizédeks wüs"

>' ' ^ ""'^
T —

5. De Heer zal steeds uw rechterhand

verzeilen, Zijn mogendheid met u ten

ŝtrUde gaan, En koningen, die tegen u

zich stellen, Ten dage van zijn grim-

migheid verslaan.

naar boven steken, Met eer bekroond

in 't Godd'lijk rijksgebied.

L^

DE CXI PSALM. ///

ooft, Hallelujah, looft den Heeb;

Mijn gansche hart verheft zijn eer; Ik

zal zijn naam en grootheid prijzen; 'kZal

met d' oprechten onderling Vereend, in

hun vergadering En raad. Hem plech-

2. Des Heeeen werken zyn zeer groot;

Wie ooit daarin zijn lust genoot. Door-

zoekt die ijv'rig en bestendig; Zyn doen

is enkel majesteit, Aanbiddelüke heerlijk-

6. Hij zal naar 't recht de woeste heid'nen

richten. Met lijken 't veld bezaaien door

I. » j> V '

\ j «a O \<f=^

zijn hand ; Zijn strijdb're hand zal straks

I.? t ^ <> ^^ ^^^^
het hoofd doen zwichten, 't Weerbarstig

m
hoofd van een zeer machtig land.

7. Hü zal op weg eens drinken uit de be

ken. Daar Hy gevaar, noch strijd, noch
Ml A .-I A. —A A .... A •» =^

moeit' ontziet; Daarom zal Hü het hoofd

heid. En zijn gerechtigheid onendig.

3. Hij maakte, Hij, die heerlijk is, Zijn
3.V-

' '

wond'ren een gedachtenis; Hij is barmhar-

tig en genadig; Hij gaf hun, die Hem vree-

zen, spijs; En, zijnen grooten naam ten

prijs, Gedenkt Hij zijns verbonds gestadig.

T- A u z E.

m
4. Hij heeft de kracht zijns werks getoond

Aan 't volk, waarbij Hij gunstrijk woont;

HiJ gaf, ten hunnen nutt' en voordeel.

Hun d' erve van het heidendom. Dea:
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Heeren werken zün alom Eu altoos

5. 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; Het
BJ„1 l —^ N'' i 8

— XT- !̂^=k^

staat op recht ep waarheid pal, Als op

onwrikb're steunpilaren; HiJ is het, die

6. Zgn naam is heilig en geducht; De

vijand beeft op zyn gerucht; Maar 's Heb-

een vrees zal altoos wezen 't Begin der

wijsheid; wien Gods hand Die doet be-

trachten, heeft verstand ; Zyn naam

blijft eeuwiglijk geprezen.

licht in duisternissen; Hu toont zich

ieders liefde waardig. Is goed, bar,uhar-

tig en rechtvaardig.

3. Werhem, die steeds zich zal erbarmen.

Die van het zijne leent den armen; Hü

schikt naar 't recht zyn huisbelangen;

Nooit zal hy wank'len in zijn gangen;

^ ï T=T"=f

DE CXII PSALM. // ^

ingt, zingt den lof van 'tOpper-

wezen. Welzalig hij, die God blijft vree-

zen, En zün geboden houdt in waarde;

Ztjn zaad zal machtig zijn op aarde; Zelfs

da4J(t op zijn nakomelingen Een schat

Zijn naam, beroemd door zün bedrüven,

Zal eeuwig in gedacht'nis blijven.

m. ^m. ^3^
4. Geen kwaad gerucht zal hem ontzet-

ten, Zijh hart is vast in 's Heeken wetten.

'? t ^ ^ ^^^ O »-
3

Want hiJ betrouwt op Gods genade; Ilij

^ fe=j> I n^^
vreest voor schande, leed noch schade;

P4=^^ n t t r^ o - V

Wel ondersteund, zal hy niet wijken,

^E -^r- <>
"* ^^tt =^=^

Tot hy zyn vijand ziet bezwyken.

^^ t i ^' vTg ^^^
5. HiJ strooit steeds uit aan alle zyden.

! ..> i -h=i t r~t^
o \v -V-

2. De rijkdom zal zijn huis verzeilen: Bij

have zal hy have tellen; Zyn deugd zal

T l I A b ^ A .1 _ ~.-L i
l I

QiflUQOf Vfuchtea mieseo; Hejgi ryst bgt

En geeft hun mild, die nooddruft lyden;

-M t ^ ^ ^f^ ^
Zyn recht, hoe dikwerf ook geschonden,

Steunt eeuwig op onwrikb're gronden;

Zijn hoorn en macht zal God verhoogen.

En nimmer zynen val gedoogen.

6. De goddelooze zal dit goede Van hem

El-J 1^ » »• O m i
aanschouwen, gram te moede; Met tand-

gekners zigb zelf verteren ; De oijd zal
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zijne smart vermeêren ; Vergeefs wenscht

hij den vsel der vromen, Want nooit zal

God dien wensch doen komen.

^iöG
DE CXIII PSALM. //3

ij 'sHeeren knecliten, looft den

KE
1—r~r=T

Heer; Looft zijnen naam, verbreidt zü'n^ ^ ^m ».. /
eer; De naam des Heeken zy geprezen;

ffiTT" \ l ^^^ 35=3>= ^
Zijn roem zy door 't heelal verbreid, Van

Rl.^ l ï \ ^ P
nu tot in all' eeuwigheid; Men loov'

^ TT^^
g-fe^^F

't aanbidd'lijk Opperwezen.

4~T~T:i
2. Van waar de zon in 'toosten straalt,

g ^^=t~rr^
Tot waar z'in 't westen nederdaalt. Zij

f^1r-f I <i~-^^^^ i^
's Heeken name lof gegeven. De Heer

^^m -^—<>- ^^
is boven 't heidendom; Zijn heerlijk-

1r1 1 ±^ ^
heid, bekend alom, Is boven zon en

\ y
->'

maan verheven.

3. Wie is gelijk aan onzen Heer? Aan

^t-r~rf ë
God, die, tot zyn eeuwig' eer. Zijn troon

^^ ^ =3:^:=^=^ ^
gevest heeft in den hemel? Die, daarM \ \^ ^S
Hij 't wereldrond gebiedt. Van zvjnen

l l -> ^^ ^m ^!f=i

hoogen zetel ziet Op 't laag en nietig

aardsch gewemel?

4. Wie is aan onzen God gelijk, Die ar-

t}ir»—jr-f-f^t ^" o—fi^^
men opricht uit hetsiyk; Nooddruftigen,

i.7~T l ^^ 3
van elk verstoeten. Goedgunstig op

i^ tzrrza:^
heft uit het stof. En hen, verrukt met

eer en lof, Naast prinsen plaatst en

wereldgrooten?

^^ 11 t T
5. Wie roemt niet 's Heeren wond're

w "xF^^ y t ^
B5E

trouw , Die mildelijk d' onvruchtb're^ ^ V̂ A—»-v
vrouw. Op hare beê, een blijde moeder

FFg t "~1 ^ ^ » » » r~^g
Van liev' en frissche telgen maakt, En

dus voor aller welzijn waakt? Men loov'

den groeten Albehoeder.

DE CXIV PSALM, f I ^

oen Israël 't Egyptisch rijksge-

bied. En 't volk, zoo vreemd van aarden

taal, verliet, Werd Juda God ter woning;

Hij wüdde zich dit volk ten heiligdom, En

stichtte daar den troon, dien Hij beklom

2. Dit zag de zee met bevend' oogen aan,

En vlood terug; de bruisende Jordaan

Werd achterwaarts gedreven; Het hoog

en laag gebergt' sprong op in 't rond,

Als 't wollig vee, dat dartelt op den grond,

En deed de velden beven.

8. Wat was 't, o zee, dat u zoo vluchten
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deed? En gij Jordaan, wat angst, wat

^^^^^^^^^ =^==3CC E2

prangend leed, Kon u terrugge dringen?

Gij bergen, en gij heuvels, wat gerucht

Deed u met schrik dus steig'ren naar de

lucht, Als lammeren, die springen?

^̂ .^ r3 ^iF=i

4. Beef, aarde, beef voor 's Hkeren aan-

gezicht. Voor Jakobs God, die uit het

eeuwig licht Zijn Isrel hulp wou zenden;

Hü is 't, wiens macht de rots verand'ren
^—^ y ^

kon In eenen vloed, den keisteen in een

bron, Voor Isrels matte benden.

DE CXV PSALM. //S

N iet ons, o Heer, niet ons, uw

m m
naam alleen Zy, om uw trouw en goe-

dertierenheên, All' eer en roem gegeven.

Waarom, o Heer, zou 't heidendom, met

3. zy hebben wel een mond, doch die

niet spreekt; "Wel oogen, doch waaraan

't gezicht ontbreekt, 't Licht kan hun

niets ontdekken; Geen klank, hoe schel,

dringt immer hun in 't oor; Men zett' hun

vrij den besten wierook voor, 't Kan hun

geen reuk verwel>ken;

4. Hun hand, hoe fraai bewerkt, tast nooitÖ <> s
*^

£
^ 0-^ ^mh^

iets aan; Hun voet, hoe wél gevormd, kan
^

B-e
feS^sF ^='' l 1 h l J
nimmer g^ian; Hun keel geen klanken

CTT»- -'- t \
—^ .v-izz^:^

spot, Dan zeggen : Waar, waar is toch nu

hun God, Bij hen zoo hoog verheven?

2. Nochtans is God het doel van onzen

lof; ïiy, onze God, Hij woont in 't hemel-

hot En doet al zyn behagen. Hun afgoón

ztjn van zilver en van goud ; Slechts

menschenwerk, waaraan, zoo snood als

aÈ>vit. Qp^ eer wojt^t ppgedragen.

geven. Hun maker deel' in hun veracht'-
^>—«-

lijk lot; Die op hen steunt, miss' nevens

hen 't genot Van 't duurgescliatte leven.

PAOZE.

5. Maar, Israël, vertrouw gü op den Heer;

Hü is hun hulp, hun sterkt' en al hun

eer. Hun schild, dat nooit zal wijken.

Vertrouw op God, giJ Arons nageslacht;

Hij is hun schild, hun hulp. die hun zijn

macht Zoo menigwerf deed blijken.

6. Vertrouwt op God, gij allen, die Hem
gr » <> » <^ ^ ^—f-

<f
"^^ Jm

vreest ; Hij is altoos hun schild, hun hulp

ri> i>

geweest. De Heer was ons gedachtig; ,y>.

i=3S= Ö ^^
Zün zegea blijft op Israöl verspreid;

"4'
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Aarons huis is die ook toebereid; God is

ztt

of groot, Wordt van dat heil, die weidaan,
-Oh

deelgenoot; iHij zal ze grooter maken.

En z'u, zoowel als 't kroost, dat gij be-

[
. ^^ . <^--»—6 <. 1 '^ \

mint, Dat, nevens u, zich aan Gods wet

verbindt, In dubb'le maat doen smaken.

M "^ T f~^ -A—

:

8. d'Algoede God, die, door zijn groote
av \^- i> ./

kracht, Den hemel schiep, deez' aard'

§^ '? O' =̂^,=^S=^
heeft voortgebracht, Beschenkt u met

i^ 3:^=F
^^^^^^^

zvjn zegen. De hemel is zijn eigendom,

ẑün troon; Maar 'tmenschdom heeft de

^^
vruchtbaar' aard', ter woon. Van onzen

^^^

gen, mijn klagen ; Hü neigt zijn oor, 'kRoep

tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mlJ

hulp, Hü redt mij keer op keer.

2. Ik lag gekneld in banden van den dood.

Daar d' angst der hel my allen troost deed

missen; Ik was benauwd, omringd door

droefenissen; Maar riep den Heer dus

3. „Och, Heer, och, wierd mijn ziel door

„U gered!" Toen hoorde God; Hijismyn

liefde waardig; De Heer is groot, ge-

nadig en rechtvaardig, En onze God ont-

God verkregen.

^^—t-i^=<^:::_l_i-:z:^
9. In 't stille graf zingt niemand 's Heeren

4.» -j^ A-X^^-^^
lof; Het zielloos lijf, gedompeld in het

I I' <>

'

t \ IX *3q^ o v'

Stof, Kan Hem geen glorie geven; Maar

onze tong zingt, tot in eeuwigheid. Des

zt-1 '> ,;i:g^=1^^^E^^
Heeren lof, zijn roem en majesteit. Looft

God, de bron van 't leven.

DE CXVI PSALM. / //

G &^j^^ \ «^ '> <>~T^^^
s^^

od heb ik lief; want die getrouwe

-^-t-^
'

Heer Hoort mijne stem, mijn smeekin-

4. d' Eenvoudigen wil God steeds gade-

slaan; 'k Was uitgeteerd, maar Hü zag

op my neder. Keer, myne ziel, tot uwe

ruste weder; Gy zyt verlost; God heeft

5. Gü hebt, o Heer, in 'tdood'Mjkst tüds-

gewricht Myn ziel gered, myn tranen

willen drogen, Myn voet geschraagd; dies

zal ik, voor Gods oogen. Steeds wandelen

in 'tvroolük levenslicht.
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6. Ik heb geloofd; dies sprak ik tot Gods

eer. 'k Was zeer bedrukt; ik liet in haast

mlJn lippen, Door drift vervoerd, deêz'

harde taal ontglippen: „Bij menschen is

mengen, In 't heiligdom, waar 't volk

^m
,noch trouw, noch waarheid meer."

7. Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan,

Dien trouwen Heek voor z^jn genS. ver-

gelden? 'k Zal blJ den kelk des heils

zijn naam vermelden. En roepon Hem

11. Ik zal met vreugd in 't Huis des Heb-

ren gaan. Om daar met lof uw grooten

naam te danken. Jeruzalem, gij hoort

die biyde klanken. Elk heff' met m;j den

lof des Heeren aan.

DE CXVII PSALM. //'17

AJ oof, loof den Heer, gy heiden

8. Nu zal ik voorde weidaan, die 'k genoot,

Aan Hem, naar mijn geloften, eer bewij-

zen. Hem onder al zijn gunstgenooten

prijzoE. Hoe kost'lijk is in 's Heeren

H. ^ T o <> . ./

9. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw

knecht. Uw dienstmaagds zoon; Gü slaak-

tet miJne banden; Dies doe ik U ge-

willig' offeranden Van lof en dank, U

10. Ik zal uw naam met dankerkentenis

iJ ... ï \ »".iL_sl \ .1 f i^^^
Verheffen, U al myn geloften brengen;

% 1 »__'> \ \^Jl^^
'kZal liefd' en lof voor U ten oflfer

dom; Gij volken, prüst z;jn naam alom.

Zijn goedheid is, in nood en dood, Voor

ons, zijn volk, oneindig groot; ZiJn waar-

heid wankelt nimmermeer. Zingt, Hal-

lelujah, zingt zijn eer.

L^

DE CXVIII PSALM. // d

aat ieder 's Heeren goedheid lo-

ven; Want goedisd'Oppermajesteit; Zijn
0. <r .V

goedheid gaat het al te boven; Zijn goed-

heid duurt in eeuwigheid. Laat Isrel nu

Gods goedheid loven, En zeggen: roemt

Gods majesteit; ZiJn goedheid gaat het

al te boven; ZiJn goedheid duurt in

eeuwigheid.

K (|: O \ \ 1. \ \ t^^ -j.

2. Laat Arons huis Gods goedheid loven,



PSALM CXVIII. /i(P 159

vreezon Hem nu loven, En zeggen : roemt

Gods majesteit; Zijn goedheid gaat het

al Ie boven; Zijn goedheid dimrt in

eeuwigheid.

3. Ik werd benauvrd van alle zijden, En

riep den Heeb ootmoedig aan; De Heeu

verhoorde mij in 't lijden, En deed mij

Ik hieuw z' in 's Heeren naam aan stuk

Ik kon noch voor- noch rugwaarts kee-

ren. Omringd, ja gansch omringd ter dood;

Ik sloeg hen in den naam des Heerèn,
-^ <^

Die mij goedgunstig bijstand bood.

6. Zij hadden mij omringd als bijen, Maar

in de ruimte gaan. De Heer is bii mij;

-V » • -O .

'kzal niet vreezen; De Heer zal mij ge-

^3E 4 t T ^
trouw bohoên; Daar i God mgn schild

^ I i

-o—<v^
-i> ^̂-^--^-4^

en hulp wil wezen. Wat zal een nietig

mensch mij doen.

I PAUZE.

^Eszzr—

r

-^^^^i^^^^^^^
4. De Heeb is aan de spits getreden Derge

nen, die mij hulpe biên; Ik zal, gered uit

zwarigheden, Mü'n lust aan mijne haat'ren
3
—- O fz3^

zien, 'tis beter, als w' om redding wenschen,

'ïf- vluchten tot des Heeren macht, Dan

dat men ooit vertrouw' op menschen, Of

r-r-r^=i^
zelfs v^an prinsen hulp verwacht.

R<|; O ^ j ^ ^ t ^' ^ '"

6. Toen ik de heid'non aan zag rukken,

hen in 's Heeren kracht bestrijen, In

Gi,j hadt m', o vijand, hard gestooten, Tot

bewaart zijn gunstgenooten; De Heeb

. ^m '
—

heelt zelf mij uitgerukt.

7. De Heeb is mij t 't hulp en sterkte;

Hij is mün lied, miJn psalmgezang; Hij

was het, dio mijn heil bewerkt-'; Dies

loof ik Hem mijn leven lang. Men hoort

der vromen tent weergalmen Van hulp

en heil, ons aangebracht; Daar zingt

men blij, met dankb're psalmen; Gods

rechterhand doet groote kracht.
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n PADZE.

8. Goda rechterhand is hoog verheven;

Des Heeren sterke rechterhand Doet

door haar daan de wereld beven, Houdt

door haar kracht Gods volk in stand.

Ik zal door 's vyands zwaard niet ster-

ven, Maar leven, en des Heeeen daan,— 1 ... ^
Waardoor v.ij zooveel heil verwerven, Elk,

tot zijn eer, doen gadeslaan.

9. De Heek wou mij wel hard kastijden,

Maar stortte mij niet in den dood; Ver-

zaclitte vadorlijk mün lijden, En redde

mij uit allen nood. Ontsluit, ontsluit voor

m^j no schrede n. De poorteii-der gerechtig-

heid; Door deze zal ik binnentreden, Y^

loven 'sHeeken majesteit.

lO. ^Dit is, dit is de poort des Heeren;

Daar zal 't rechtvaardig volk door treên.

Om hunnen God ootmoedig t' eeren, Voor

't smaken zijner zaligheên. Ik zal zijn

naam en goedheid prijzen; Gij hebt ge-

hoord; Gij zyt mijn geest. Door uw on-

telb're gunstbewijzen, Tot hulp, en heil,

III PAUZE.

11. De steen, dien door de tempelbouwers

Verachflijk was een plaats ontzegd. Is,

tot verbazing der beschouwers, Van God

ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk
T.\-

is door Gods alvermogen. Door 's Heeren

hand alleen gescliied; Hot is een won-

fe^—f=^
der in onz' oogen; "Wij zien het, maar^^

doorgronden 't niet.

12. Dit is de dag, de roem der dagen.

5^^
Dien Isrels God geheiligd heeft; Laat

ons verheugd, van zorg ontslagen, Hem

roemen, die ons blijdschap geeft. Och

en vreugd geweest.

e
=""^=i^=^ ^ 3
Heer, geef thans uw zegeningen; Och

Heer, geef heil op dezen dag ; Och dat

men op deez' eerstelingen Een ryken

13. Gezegend zij de groote Koning, Die

tot ons komt in 's Heeren naam. Wy

zeeg'nen u uit 's Heeren woning; Wij

zegenen u al te zaam. De Heer is God,

o s>

door wien w' aanschouwen Het vroolyk

licht, na bang gevaar; Bindt d'oflerdie- ,

reu dan met touwen Tot aan de hoor-
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14. Gü zijt mijn God, U zal ik loven,

Verhoogen uwe majesteit; Mijn God,

niets gaat uw roem te boven; U piijz'

ik tot in eeuwigheid. Laat ieder 's Hek-

ken goedheid loven; "Want goed is d'Op

permajesteit; Zijn goedheid gaat het al te

boven; Zyn goedheid duurtin eeuwighei J.

DE CXIX PSALM. //

wë^lp==ni^=
^=^ t \ f.^I

3:ez=

elzalig zijn d' oprechten van ge-

-» 6- mm
moed, Die, ongeveinsd, des Heeren wet

^^
betrachten: Die Hy op 'tspoor der Gods-

vrucht wand'len doet; Welzalig die, bij

\^ \ l- 9 <^ ^ ^
dagen en bij nachten, Gods wil bepeinst,

en Hem, als 't hoogste goed, Van harte
*> O A 1 I 1 A —::

zoekt met ingespannen krachten
;

2. Die, wars van 't kwaad, niet in de zon-

de leeft; Maar zijnen gang bestiert naar

's Heeren wetten. Gij, groote God, die

Geest! Mocht die mg op mijn paan ten

leidsman strekken ! 'k Hield dan uw wet,

dan leefd' ik onbevreesd; Dan zou geen

schaamt' mijn aangezicht bedekken, Wan-

neer ik steeds opmerkend waar' geweest,

Hoe uw geboón mij tot uw liefde wekken.

4. Ik zal, oprecht van hart, uw naam, o

Heer, Gestaag den roem van uwe groot-

heid geven, Als ik 't gezag en 't heilig

oogmerk leer Van 't vlekk'loos recht, door

uwe hand beschreven. 'kZal uw geboón

bewaren tot uw eer; Verlaat mij toch

niet gansch'lijk in dit leven.

I PAUZE.

5. Waarmede zal de jongeling zijn pad,^̂i^=g^ ^=r"T=^
Door ijdelheên omsingeld, rein bewaren?

Gewis, als hij het houdt naar 't heilig

^m3
blad. U zoekt mijn hart; myn oog blijft

^m ^^ ^ 3?=^

op U staren; Laat my van 'tspoor, in uw

geboón vervat, Niet dwalen, Heer; laat

^ ^ t ?

my niet hulp'loos varei).^^ ft t T^
6. 'k Heb in myn hart uw rede wegge-

legd, Opdat ik mij mocht wachten voor

3. Och gehonkt Gy mij de hulp van uwen l de zonden. Gy zyt, o Heek, gezegend;
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leer uw knecht Door 'tGodd'UJk woord,

een helder licht bevonden, En door uw

Geest, al d'eischen van uw recht; Zoo wordt

uw eer nooit stout door my geschonden.

7. 'k Heb and'ren al de rechten van uw

naond Met lust verteld, hen vlijtig onder-

wezen. Uit al den schat van 't groote we-
» <> O <>

-

reldrond Is nooit die vreugd in mijn ge-

moed gerezen, Die 'k steeds in uw getui-

<f '^ l ^^ .
^ ^ ^ O i>-

genissen vond, Door mij betracht, en

and'ren aangeprezen.

8. Ik zal, o God, bepeinzen uwe wet, In
1-- ' —^—-^ ^. »^

't onderzoek van uw bevelen waken

:

O » A .V (N-^ 1 1 I . <> /
t ? ^~^^-4_-i-^

Terwyi mijn ziel op uwe paden let. In

uw geboón zal zich mijn geest vermaken.

En, daar ik hulp verwacht op m\jn gebed.^
Uw heilig woord vergeten, noch verzaken.

n PAUZE.

9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer,
j <» 1 t-- 1 A A f

-y?

i ^ '^ o o ^
i _ 1 _=

Opdat ik leev', uw woorden moog' bewa-

ren, En dat uw Geest mij ware wijs-

heid leer', Mvjn oog verlicht', de nevels

op doe klaren; Dat mijne ziel de wond'-

10. Ik ben, o Heer, een vreemd'ling hier
n—f.—x-r - A II —

I
—

—

y^
—^

beneên; Laat uw geboón op reis mij niet

ontbreken; Daar mijne ziel, omringd door

duisterheên. Zoo dikwijls van verlangen

is bezweken, Om U te zien ter hooge

vierschaar treên, Tot straf van hen, die

11. Gij scheldt en straft vervloekte hoo-

vaardij. Gewend zoo wijd van uw geboón

^ .N ^.-^==^^ ^ î
te dwalen. Dat toch uw gunst miJn ziel

van smaad bevrij'. Die op m;jn hoofd ver-

acht'lük neer zou dalen; Daar 'k U mjjn

dienst, naar uw getuig'nis, wij', Om nooit

uw straf mij op den hals te halen.

12. Wanneer ik zelfs door vorsten werd be- ,

ticht, In 't hoog gestoelt* op uwen knecht

gebeten, Heb ik mUn weg naar uw ge-

boón gericht, En die betracht met een

oprecht geweten; Ook waren zi.j mijn

raadsliên en myn licht; 'k Heb, met ver-

maak, mijn tijd daarin gesleten.

III PAUZE.

ren zie en eer', Die in uw wet alom I 13. Hoe kleeft mijn ziel aan 't stof ! Ai! zie
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m;in nood; Herstel mij, doe mij naar uw-

woord herleven. 'kLei voor uw oogmyn

weg en handel bloot; En welk een angst

mü immermeer deed beven, Gij hebt ver-

hoord; maak voorts uw weldaan groot.

En Iaat uw wet mij onderrichting geven.

14. Och, dat ik klaar en ondei scheiden zag,

Hoe 'k mij naar uw bevelen moet ge-

dragen, Uw wond'ren recht betrachten

dag aan dag! Mijn ziel druipt weg van

treurigheid en klagen; Ai, richt mij op.

-M—f=^ ^^
verander mijn geklag; Wil naar uw

=^--i-J^ '^~^

woord mij gunstig onderschragen.

^=f^^^^^=$=^
15. Weer snood bedrog, o God, van mijn^ fcnr^ ^r=^
gemoed; Laat uw gena mij uwe wetten

ÊéEE=1=<^g^=t=l=V
leeron. Ik kies den weg der waarheid voor

<y— A <>-^ ^ ^^
myn voet. Om mij van 't pad der zonden

^- ^^^ ^ if=£zXr-^-f—

^

af te keeren; Uw rechten, die zoo hei-

t^^^^ ^^ ^^
lig zyn en goed, Steld' ik mij voor; die

^^=^=^ =t
o » <^

ik wil need'rig eeren.

m ^^ t t t /

16. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en

aan deugd; Het zal op uw getuigenissen

T=T~»^ t ^

hopen; Beschaam mü niet; wil mtj, in
1 1 -é »—A é 3<t 1 :

ü verheugd, Tot uwe vrees, o Heeb, ge-

stadig nopen. Als Gij mü'n hart verwedt

door ware vreugd, Zal ik het pad van

uw geboden loopen.

IV PAUZE.

17. Leer mij, o Heer, den weg, door U

bepaald; Dan zal ik dien ten einde toe

bewaren; Geef mij verstand, metGodd'lyk
--<f A—-»—»- -<r

licht bestraald; Dan zal mijn oog op uwe

wetten staren; Dan houd ik die, hoe

licht mijn ziel ook dwaalt; Dan zal zich

't hart met mijne daden paren.

18. Doe mij op 't pad van uw geboden

treên; Schraag op dat spoor mijn wan-^ ^^^
kelende gangen; Daar strekt zich al mijn

lust en liefde heen. Ai, neig mün hart en

vurig zielsverlangen, O Heer, naar uw
P=iF¥=?^^^^ ^ ^ ^"''"=^^=^F?

%
getuigenis alleen ; Laat gierigheid mij in

^^T-^ ^^
haar strik niet vangen.

19. Wend, wend mijn oog van d'ydelhe-
-C- • '*

den af; Verlevendig mijn hart- door uwe

wegen ; Dat mü 't betreên dier paden

vreugd verschaff'. Bevestig toch aan uwen

knecht den zegen, Waartoe uw woord

hem blü'le hope gaf; Hij ia oprecht tot
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20. Weer van mij af de smaadheid, die ik

vrees; Uw rechten, Heek, zyn goed en

vrij van vlekken; Waarom ik die gestaag

als heilig prees. Zie al mijn lust tot uw

bevel zich strekken; Och, dat er kracht

en leven in mü reez'! Wil die door uw

gerechtigheid verwekken.

V PAUZE.

Toch overkoom', naar uw beloftenissen;

Dan geef ik aan mijn smader juist be-

r0— A <* <>

scheid; Dan zal hy op zijn schimp geen

antwoord missen; Want ik vertrouw op

3^ ^m
't woord, mij toegezeid; Geen leed zal

't ooit uit myn geheugen wisschen,

22. Ai, ruk het woord der waarheid niet

te zeer Van mynen mond; ik hoop op

uwe rechten. Waarin Gij trouw gezórgd
<> A o » . <L-/

hebt voor uw eer; Dan houd ik steeds, o

God, met al uw knechten, Uwheil'gewet;

dan zal ik meer en meer Daar eeuwig

en altoos het hart aan hechten.

2^. Dan wandel ik vol mosds op ruimer

baan, Omdat mijn ziel gezocht heeft uw

bevelen; Dan doe ik zelfs aan koningen

verstaan, Hoe zeer mij uw getuigenis-

sen streelen; Dan zal ik mij niet scha-

men, noch uw daan Uit slaafsch ontzag

2é. 'k Zal uw "eboón, dio ik oprecht be-

min, Mijn hoogst vermaak, mijn zielsge-

noegen achten; Ik reken die mijn aller-

grootst gewin; Ik gryp er naar, en zal

er heil uit wachten; Ik heb ze lief, en

zal met hart en zin, Al 't geen Gy ooit

hebt ingezet, betrachten.

VI PAUZE.

2B. Gedenk aan 't woord, gesproken tot

3l <>

uw knecht. Waarop Gij mij verwachting

hebt gegeven; Dit is mijn troost, in druk

my toegelegd; Dit leert myn ziel U ach-

teraan te kleven; Al 't geen uw mond

aan mij had toegezegd, Gaf aan myn hart

vertroosting, geest en leven.

26. 't Hoovaardig volk heeft mij op 't felst

bespot; 'k Ben echter niet van uwe wet

geweken; Ik dacht, o Hbsb, aaa liua
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rampzalig lot, En uw gericht, van ouds

af reeds gebleken. Hoe kort van duur

is al het aardsch genot! 'k Heb mij ge-

troost, mijn ziel is niet bezweken.

27. Daar ik moet zien, hoe snoodaards uwe

wet Verlaten, heeft beroering mij bevan-

^m =g

A

i ^
gen; Maar van het recht, dat Gij hebt^ ^m

f,—

»

fr"^
ingezet. Heb ik gemaakt mijn blijde lof-

m ^^^ 3c^=*^
gezangen; In vreemd'lingschap heeft niets

die vreugd belet. Wat nüpend leed daar

^—

^

mijn gemoed mocht prangen.

28. 'k Heb, Heer, des nachts aan uwen

naam gedacht, Uw wet bewaard, uw

deugden niet vergeten; Dat heil, dien

troost hebt Gy mij toegebracht. En zoo-

veel tyds heb ik met vreugd gesleten.

Omdat ik uw bevelen nam in acht, En

die bewaard' in een oprecht geweten,

VII PAUZE.

29. De Heer is mijn genoegzaam deel,

mün goed; Ik heb gezegd: ik zal uw

woord bewaren, 'k Heb U gebeên met

mün geheel gemoed, Dat zich uw heil

I JIAH-PÜ 8J.9ciitfipeö,b§je.ö: Weesaaaruw

woord genadig; ai, behoed. Behoed uw

knecht, en red hem uit gevaren.

30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan,

Mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen.

En mij gehaast, die paden in te slaan,^ ^--f l }^
Waarin mijn ziel zich nimmer kan ver-

B^S^
gissen; 'k Heb niet vertraagd, om, op

die effen baan. Het doel van uw gebo-

31. Een godd'loos rot heeft my ten roof

gesteld; Nochtans heb ik uw wetten niet

i^r^nsjEr=r^ -^—

^

ï ^fe
vergeten; Te middernacht heb ik uw lof

vermeld; Dan sta ik op, om met een

blij geweten Het recht, dat uw gerech-

tigheid verzelt. Tot uwen roem ten breed-

ste uit te meten.

32. Ik ben een vriend, ik ben een met-

gezel Van allen, die uw naam ootmoe-

dig vreezen. En leven naar uw Godde-

lijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goed-

heid ooit volprezen ! Gij doet op aard' aan

alle scheps'len wel; Och, wierd ik in

uw wetten onderwegeal
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VIII PAUZE.

33. Gy hebt veel goeds bij uwen knecht

gedaan; Hem, naar uw woord, gered uit

al zyn nooden; Leer mü, o Heeh, een

^i i i jr-^m
goeden zin verstaan. En wetenschap, der

dwazen waan ontvloden; "Wijs Gy mij
5^3E ±=r-r-^ ^̂

zelf den weg der waarheid aan, Naardien

ik heb geloofd aan uw geboden.

34. 'k Sloeg, eer ik werd verdrukt, het

dwaalspoor in; Maar nu, geleerd, houd

ik uw woord en wegen. Wat zy t Gy goed

!

wat schenkt uw menschenmin Aan ieder.

die U vreest, al milden zegen ! Leer mü uw

wet in haren rechten zin, En maak mün

hart tot uw geboón genegen.

85. 't Hoogmoedig volk dicht leugens tegen

mü; Doch ik bewaar van harte uw be-

velen. Hun hart is vet als smeer, vol

hoovaardij; Dies zullen zij in uwe gunst

niet deelen; Maar uwe wet, waarin ik

mü verblü', Zal met het zoetst vermaak

zou leeren; Sinds heeft mijn hart voor

hoovaardij gevreesd. Ai, doe mü steeds

uw wil als heilig eeren; Ver boven goud

en zilver, en wat meest Den mensch be-

koort, zal ik uw wet waardeeren.

IX PAUZE.

37. Uw hand heeft mu gemaakt en toe-

bereid; Ai, maak my ook verstandig in

uw wetten; Zoo leer ik uw geboön enS ^ ^ ^^^
heiligheid. Al wie U vreest, zal op mijn

heilstaat letten, Verheugd, dat ik, door

uwe hand geleid. Niet vrucht'loos op uw

woord mijn hoop mocht zetten.

4 o t T

miJn zinnen streelen.

86. 't Is goed voor mij, verdrukt te zijn

38. Ik weet, o Heek, dat uw gerichten

zijn Gerechtigheid, en Gij mij liet ver-

drukken Uit enk'le trouw. Och, dat uw

gunst verschijn'. Om mü uit angst en

nüpend leed te rukken! Troost my, uw

knecht, die nu angstvallig kwyn; My is

die troost beloofd in ongelukken.

39. Breng over my al uw barmhartigheên,

Opdat ik leev'; want al mijn vergenoe-

gen. Al myn vermaak, is in uw wet

teeireest. Opdat il dus uw Qodd'Iük reclit 1 aUe^o, Beschaam, die zoo üooyaaidig
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zich gedroegen, Wier leugentong zoo
-<» % r——4- ^-X -tr=iL

valsch mi.) heeft bestreên ; Doch ik wil mij

keer". Die kundig is in uw getuigenissen.

Maak, dat raijn hait oprecht uw lessen

eer'; Dat niets die ooit uit myne ziel

moog' wisechen, Opdat ik niet beschaamd

word'; laat, o Heer, Laat mü die gunst

op aarde nimmer missen.

Z PAUZB.

41. Mijn ziel bezwijkt, zü is gansch afge-

I

^ ^ -^ o » ^
1

mat, Daar z'aan uw heil met al haar

\ \ "> < -̂
^-tv^

lust blijft hangen. Waarop uw woord

mü hoop gegeven had. Münoogen zyn be-

zweken van verlangen Naar 't geen my

r-^ t %=^ ^^
was beloofd, terwylikbad: „Wanneer, o
^ ^ \ ï^

„God, zal ik uw troost ontvangen?"

42. Ik ben, helaas, een leed'ren zak ge-

lyk, Die al zijn vocht heeft in den rook
'

Of,. ^
verloren; Hoewel ik niet van uwe wet-

ten wijk. Hoe lang blijft nog uw knecht

dit leed beschoren? Wanneer zult Gij, op-

, dat ipya 0.össiyjj(l Wï^\ Hen rechten, die

mijn rust, uit wrevel, storen ?

43. Een listig volk heeft, boos en trotsch

van aard. Tot mijnen val een diepen put

egraven; Hoezeer uw wet daartegen

zich verklaart. Al uw geboön zyn waar-

heid; 'kwü die staven. Ik word vervolgd,

met leugentaal bezwaard; Help mü, o

Heek, ten spijt dier zondeslaven.

44. Zij hebben my bijkans op aard ver-

nield. Maar ik bleef uw bevelen dierbaar

achten. Ai, beur my op; laat mij, met

moed bezield. Weer leven, en op uwe

goedheid wachten; Dan zal ik steeds,

daar mü uw trouw behield, 't Getuigenis

van uwen mond betrachten.

XI PAUZE.

45. Ó Heee. uw woord bestaat in eeuwig-

heid. Daar 't hemelheir zich schikt naar

uw bevelen: In uwe trouw, zoo gunstig

toegezeid. Zal elk geslacht, ja 't eind der

eeuwen deelen; Deez' aard' is hecht door

uwe hand bereid; Haar stand blyft vast.

46. De hejiiel blyft nog met d^p aardkloot
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staan, Naar uw bevel; zi,i alle zi,jn uw

knechten. Ik waar' reeds lang in miinen
= 1 I

»--x--A o -^3^ •

druk vergaan, Indien ik mü met uwe wet

en rechten, Tot myn vermaak en troost,

niet had beraêln. Om aan uw trouw al-

È
leen mijn hoop te hechten.

47. 'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw

^i i^
woord, Want ik ontving door uw bevelen
-»-

.̂

-

m. ^^f-i-^3
't leven, 'k Ben d'uwe. Heer; geleid mij^ ^^ m.
ongestoord; Behoud mü toch, naar 't woord

y \
. K ..-^^0—1 o <?

aan my gegeven; Ik heb met lust uw

1 I 1
I

^ V '

1 I

wetten nagespoord, En die gezocht, door

uwen Geest gedreven.

48. Der boozen schaar heeft lang op mij

\ \
i>' O ^^ O O

gewacht. Om mij te doen vergaan in mijn

ellenden; Ik neem op uw getuigenissen

acht. Waar ik het oog op aarde heen

moog' wenden, 't Volmaaktste vindt een

eind, en derft zonkracht; Maar uw gebod

is \«Tjd, en zal nooit enden.

XII PAUZE.

49. Hoe lief heb ik uw wet! Het is myn

doel, Den ganschen dag haar yv'rig te

betraoliteo. Soe listls ooic müo SA9Qde

vijand woel', 'k Heb wyzer geest en ede-

ler gedachten Door uw geboón, wier

kracht ik staag gevoel, Die 'k eeuwig zal

met heil'gen eerbied achten.
-i> <^—

—

tV-

Want ik betracht al uw getuigenissen;

Ik overtref zelfs in voorzichtigheid De

grijsaards, die de ware Godsvrucht mis-

sen; 'k Bewaard' uw wet, die zulk een

licht verspreidt. En van mijn heil mij best

kan vergewissen.

BI. Ik heb mijn voet geweerd van kwade

paan. Opdat ik steeds uw woord zou on-

derhouden; 'kHeb mij gewacht, die we-

gen in te slaan. Die my van 't spoor der

deugd verbijst'ren zouden ; Want Gij hebt

my geleerd, daarin te gaan Met allen, die

op uwen naam betrouwden.

52. Hoe zoet zijn my uw redenen geweest

!

Geen honig kon 'tgehemelt' beter sma-

ken; Alleen door uw bevelen krygtmyn

geest Verstand van God en Goddelij-

ke zaken; Dies heb ik al de leugen-

P»èQ geyreesdj Eu zal bedrog en sliök-
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sche wegen wraken.

XIII PADZB.

53. üw woord is mij een lamp voor mijnen

voet, Mün pad ten licht, om 't donker

op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met

een blij gemoed Bevestigen, in al mi,jn

levensjaren, Dat ik uw wet, die hei-^^ ^=f':'^^^f=y=?-

lig is en goed. Door uw gena. besten

i 4 i l ^^ i^

dig zal bewaren.
B

gr^^^TT^ ^ ^ f t—f—-^

M. Ik ben op 't diepst verdrukt; ai, schenk^ É^
mij. Heer, Vernieuwde kracht, sterk naar

o <v-^^^ m^
uw woord mijn leven. Merk op in gunst,

p^=^ ^^^^^^^^^^^mf, o y

mijn God, hoe ik üeer; Hoe hart en mond

vrijwillig' offers geven; Ai, zie daarop

met welgevallen neer; Laat in mijn hart

^ j l—^ _l ^-^
uw rechten ziJn geschreven.

55. Mijn ziel is in mijn hand, steeds in

gevaar; 'k Verlies nochtans uw wet niet

=^ f
<r-,^ . » A A ^^ ^

uit mijn oogen. Zij blijft mijn doel; en

schoon een booze schaar Mü strikken
p
—O ^
heeft gelegd door list en logen, Ben ik van

uw bevelen hier en daar Niet afgedwaald.

noch tot hun kwaad bewogen.

56. Ik heb voor mij al uw getuigenis, Ter

dien myn hart daardoor vervroolijkt is.

3>-

Ik heb gepoogd, myn lusten in te toomen,

En 't hart geneigd, om eeuwig en gewis,
—

.1. <s
~

't

*
* & .\ 1 i l»». ~/t

—

n

Ten einde toe, uw wetten na te komen.

XIV PAUZE.

57. 'k Haat ranken, vol van kwaad' en bitt'-

re vrucht, Maar ik bemin met al mün
-> =^^ .> ^ ., /

h H ^m
hart uw wetten. Gij zjjt mijn ^ schild,

de rots, waarheen ik vlucht; Gij kunt

en wilt mijn ondergang beletten; 'k Ver-

trouwd' op U, en 't blijft nog sta^g mun

zucht, Om op uw woord myn vaste

58. Gij boozen, wykt, opdat ik steeds 't ge-

bod Van mijnen Heer nauwkeurig moog'

bewaren. Schraag mij naar uw beloften,

o mijn God, Opdat ik leev', U lovend op

mijn snaren ; Dat niemand mijn verwach-

ting ooit bespott'; Ai, laat die mij toch

m iz^xnï: ^^^=^

nooit beschaamdheid baren.

59. Wees Gü mijn steun, dan zal ik, vrü

m ^ -g—Üt-^^
van leed, Mij dag aan dag in uw geboön

~f o » ^ m^
vermaken. Maar Gij, o Heeh, die miJ be-

a»



houdt, vertreedt En stoot hen weg, die

^ o
uwe wet verzaken; Want hun bedrog is^
leugen; 't is gesmeed Tot mün verderf,

maar 't zal hen zelf genaken.

60. Al 't godd'loos volk verdoet ö' als

schuim van d'aard'; Dies zal ik uw ge-

tuigenissen vreezen. Het heeft mün ziel

verschrikkingen gebaard, Ja zelfs is mij

het haar te berg' gerezen. Als ik op uw

gerichten heb gestaard ; Uw oordeel, Heek,

kan niet dan vrees'lyk wezen.

XV PAUZE.

61. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan;

Geef my dan niet in 's onderdrukkers
f—y. O :<r-.

handen; Wees Gü mijn borg, en neem

-^^M. S
de rechtzaak aan Van uwen knecht,

u » A ^— I
I

h I T '^ —^ g O- ^

daar Gtj hem aan ziet randen; Laat

trotschaards toch niet stout'lijk meerpi. A A ó »

bestaan Mij, naar hun wensch, te knel-

62. Mvjn oogen zyn bezweken, rood ge-

schreid, In 't uitzien naar uw heil met
p A y » .<» »—y-

1 I
' I

heet verlangen, Het heil, aan mij recht-

vaardig toegezeid ; Ai, wisch dan toch de

tranen van myn wangen; Doe bij uw

knecht naar uw goedgunstigheid ; Leer mij

UW wet, dan zal ik troost ontvangen.

63. Ik ben uw knecht, geef mij dan recht

verstand, Zoo zal ik uw getuigenissen

leeren. Nu is het tyd, dat 's Heeben

rechterhand Haar kracht vertoon', in

't godd'loos kwaad te weren ; Men schendt

uw wet zoo stout van allen kant; Men

schroomt niet meer uw grooten naam

t' onteeren.

m ^ ? ? t
64. 'k Heb uw geboön, mün God, dies meer

dan goud. Ja 't fijnste goud, bemind, en

uw bevelen In alles recht en vlekkeloos

geschouwd, Op 't hoogst volmaakt tot in hun

minste deelen; 'k Heb op geen pad der

valschheid my betrouwd, Maar dat gehaat.

hoe zeer 'tmyn vleesch kon streelen.

XVI PAUZE.

65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis! Dies

zal myn ziel dat ook getrouw bewaren;

Want d' oop'ning van uw woorden zal

gewis, Gelyk een licht, het donker op doen

klaren; Zy geeft verstand aan slechten,
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wien 't gemis Van zulk een glans een

eeuw'gen nacht zou baren.

66. Ik heb mijn mond begeerig opgedaan,

Ik heb verlangd, gehügd naar uw gebo-

den; Zie, zie mU dan met gunstig' oogen
-^^-^-t-t-^--^^^^ -o

—

<^

aan, En wees mü nu genadig in myn noo-

... O ! i
^^—^—r-j

den. Naar 't recht van hen, die, deugd-

B 6 ..S 1 ;^ A ^ »

zaam van bestaan. Uit liefde tot uw

naam van 't kwade vloden.

67. Maak in uw wooi-d mün gang en tre-

den vast, Opdat ik my niet van uw paan

moog' keeren; En wordt m^jn vleesch

door 't kwade licht verrast. Ai, laat het

mij toch nimmer overheeren. Verlos mvj,

Heer, van 's menschen overlast. Dan zal

ik U, naar uw bevelen, eeren.

Uw aangezicht vertoon' aan uwen

knecht Een vriend'ltjk oog, een troost'rük

liefdeteeken ; Leer mij den eisch van 't al-

toos heilig recht. Ik stort, bedrukt, ge

--=ŝ Il al l .^ 6 \> -^
- I 1 ^ "^^ O »-^e:z^ ^ _—j_J

heele tranenbeken. Omdat men U gehoor

zaamheid ontzegt. En zich niet schaamt

uw wetten te verbreken.

XVII PAUZE.

69. Gü zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig.

Heek; Uw oordeel rust op d' allerbeste

wetten; Uw loon, uw straf beantwoordt

aan uw eer. Gy eischt van ons, dat w' op

uw waarheid letten; Dat w;j altoos op

hoogen pru's uw leer En 't heilig recht

70. Mijn ijver heeft van smart my doen

vergaan. Omdat uw woord zoo schand'-

lijk wordt vergeten; Mün vyand ziet dat

met verachting aan. Uw woord is rein, dat

mag gelouterd heeten; Uw knecht wil

zich daar daag'lü'ks mee beraan ; Hij heeft het

lief, wijl 't hem zijn plicht doet weten.

71. Ik ben wel klein, veracht, maar niet ver-

leid ; 'k Vergeet in smaad noch armoe uw

bevelen. Uw recht, o Heer, is recht in

eeuwigheid ; Gij zult aan elk zijn loon of

straffen deelen; Uw wet, waarin zich steeds

uw glans verspreidt. Kan mü door 't licht

72. Als 'tmü benauwd of bang gevallen

ia, Dan heb ik my vermaakt iu uw ge-
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[i_'>o. ^ Tr"^^~'^~P^^^
'J

boden; De zuiverheid van uw getuigenis

i

Blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste

^^
nooden; Leer mij 't verstaan, zoo leeft

^m ^m
myn ziel gewis, Het naar verderf in

eeuwigheid ontvloden,

XVIH PAUZE.

W ^ ^ -^—r t f^t^
73. Ik riep U aan, o Heer, met al miJn

3:e= ^ r<^-^ ^^^
hart; Verhoor mü, en ik zal uw wet be-

J O ^ , ^ ^^^
waren; Ik riep U aan, in druk en leed^ ^m ^^=3.

verward; Verlos mijn ziel uit angsten^^^ I ^ -> M"

en gevaren; Dan houd ik uw getuig'-

nis, en in smart Zal ik daar troost en

3j
t_4 \ ï-^y-<>-

wijsheid uit vergaren.

74. Ik heb somtijds het scheem'rend mor-

genlicht Verrast, om U mijn schreien te

doen hooren ; 'k Heb op uw woord ge-

hoopt, en mijn gezicht, Eer nog het uur
O

(^ ^ -^ 1 ^ .

"
o 1

der nachtwaak was geboren, Den slaap

ontroofd, om, naar mijn lust en plicht, De

wijsheid van uw reed'nen na te sporen.

È ^^ ^^^
75. Hoor, Heer, mijn stem naar uw goed-

gunstigheid, En geef mij naar uw rechten

j^-r^ '^m
kracht en leven. Zi,j naad'ren mij, wier

yt-tT :^=^ ^
liat mün val bereidt; Z.ü zijn in 't kwaad, in

't listig kwaad bedreven, En wijken van

uw wet, zoo wijd verleid, Terwijl zü zich

76. Maar, Heer, Gij zijt nabi,;, Gü ziet mij
-y—^=^ ^^ ^
aan; De waarheid is aan uw geboön ver-
<r-^-^

'i'
,^ O "o O l 7^ ^

bonden; Ik wist van ouds reeds uit uw
^=4=^ ^iXzrzLii^
woord en daan. Dat al, wat GiJ getuigd

a=X E^EEE^^^^
hebt, ongeschonden En vlekkeloos voor

^^^ % ^
eeuwig zal bestaan, Gevestigd op onwaa-S

keibare gronden.

SIX PADZE.

^'i- O y-r ^—t \— .̂

77. Zie mün ellend', o Heer, en help uw
. 1—

1

1 .

—

J-m ^^^^^^
knecht, Want uwe wet is in miJn hart

geschreven; Ai, twist Gij zelf mijn twist-

zaak naar uw recht. Verlos mij, sterk met

nieuwen moed myn leven Naar 't Godd'lijk

woord, mij gunstig toegezegd. En mij ten

troost in angst en druk gegeven.

78. Het heilis ver van 't goddeloos geslacht,

Dat, gansch vervreemd van deugd en rei-

ne zeden, Den inhoud van uw wetten niet

^^
betracht. O Heek, hoeli'eel zijn uw barm-
-

I I ^ \^ 1~\ .., o .j> /

hartigheden! Ai, beur mi) op, vernieuw
--»

—

l

mijn levenskracht, Naar 't Godd'lijk recht,
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verhoor toch miju s;ebedon.
-.N A ,v-

i

79. 't Getal van mün vervolsevs is zeer

groot, Van hen, dio mij als weerpartijders

haten; Maar 'k wyk van uw getuig'nis

in geen nood. Ik heb gezien, hoe zij, die

U vergaten, Trouw'loosheid doen; Gij

weet, hoe 't mij verdroot. Als ik hen zag

uw heiUg woord verlaten.

80. Ai, zie, o Heek, dat ik uw wet bemin;

TJw gunst vernieuw' mtjn leven en mijn
^=if=^^ ^ r<c=S^5r

krachten. Uw Godd'liik woord is waarhei 1

van 't begin; Uw recht heeft nooit ver-

andering te wachten; Dies houd ik dat

met een verblijden zin; Leer door uw

Geest mü dat gestaag betrachten.

XX PAUZE.

te ^ ;sr-r-t=!;E^^
81. Toen vorsten mij vervolgden zonder

r^-

—

'—^—^—.^-i^ e£
reen, Vreesd' ik uw woord, met die uw

Ft=f--:-^^
^—^=r=f^ m

heil beminden. Ik ben verbli,jd om uw

M—^-^=^ ^ =^E=i^

goedgunstigheên. Die meer en meer mij

M^-t—^-^ g' <t
^

aan uw dienst verbinden ; 'k Vind grooter

^^txA ^
vreugd in uw beloft' alleen. Dan hij, die

E3g
E^ ==ê ^

ooit een grooten buit mocht vinden.
-A —A-

82. Ik haat bedrog en valschheid van ge-

moed, 'kHeb in mijn hart een gruwel

van die zonden; 'k Bemin uw wet, die

mtine ziel behoedt. Ik loof, o Heer, aan

uwen dienst verbonden, U zevenmaal des

daags, om al het goed En 't recht, in uw

S3. AVat vree heeft elk, die uwe wet bemint!

Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoo

gunstgenooten; 'kDoe uw geboón op-

recht en welgezind ; Uw liefdedienst heeft

84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuige

velen; Uw woord kan my, ofschoon ik

alles miss'. Door zi,inen smaak, èn hart

èn zinnen streelen ; Gij weet mijn weg, en

hoe mijn wandel is ; 'k Wil niets daarvan

voor U, mijn God, verhelen.

XXI PAUZE.

85. O Heeh, sla toch op mijn geschrei uw

oog; Wil naar uw woord mijn geest ver-

standig iiiaken ; Zie gunstig op my neder
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van omhoog; Laat mijn gebed voor uwen—I 4--^= A !: \
.v^=^g^^

zrg JL-a_o^--g ^ ^ =3:=
troon genaken; Red, daar mü 't leed zoo

diep terneder boog, Red mij naar uw be-

loft', en richt myn zaken

uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op

de velden; Wanneer ik door uw Geest

uw wetten leer, Dan zal mijn tong uw

redenen vermelden; Wantuw geboón zi,jn

> a A I —A

—

s-=i}=i

waarlijk recht, o Heer; Gij zult de vlijt

van die U zoekt, vergelden.

beidt. Heeft uw bevel met lust en liefd'

ontvangen; Ik haak, o Heer, naar 't heil,

mij toegezeid; Bestier in gunst naar uwe

wet myn gangen; Al mUn vermaak stel

ik, met ri,jp beleid, In uw gebod; dat is

88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft

myn mond Uw trouwe hulp; stier my

in rechte sporen; Gelyk een schaap heb ik

gedwaald in 't rond, Dat, onbedacht, zyn

herder heeft verloren ; Ai, zoek uw knecht,

Bchoon bil uw wetten schond; Want hy

volhardt naar uw geboOn te hooien.

DE CXX PSALM. f ^ ó

'k iep tot den Oorsprong aller din-

gen, Tot God, in mijn bekommeringen,^ En

Hij verhoorde mijn gebeden, Naar zyne

goedertierenheden. O Heek, doe mij den

strik ontslippen Der veinzerij en valsche

lippen: Behoed my voor de bitse tong,

Die rnü met leugentaal besprong.

2. Wat voordeel zal 't bedrog u baren, Ver-

metel rot van lasteraren? Wat voordeel

zal u in dit leven Uw bitse tong, uw

boosheid geven? Gy haalt op u, o leu-

gensprekers. De pijlen eenes stei^ken wre-

kers. En een jeneverkolengloed, Waar-

door gij haast verbranden moet.

3; Wee my', die rust en hulp moet derven,

In Mesech als een vreemd'ling zwerven,

En steeds in Kedars tenten wonen, By

menschen, die mij bitter hoonen! Ik heb

reeds lang mij opgehouden Bij hen, die

nooit op God betrouwden; By hen, die,

tot myn bitterst wee. Een afsclirik heb-

ben van den vred.
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4. Ik zoek den vree steeds aan te kweeken

;

Maar kan er nauwelijks van spreken,

Of 'kzie mijn reden afgebroken, En hen

tot woed' en krijg ontstoken.

DE CXXI PSALM. / X/

Zal eeuwig u behoeden.

r

DE CXXII PSALM. /2 ^

k ben verblyd, wanneer men m\i

Vanwaar ik dag en nacht Des Hoogsten

bijstand wacht. Myn hulp is van den

I
,^v ,1 ^^; » ^é—A i [ ^ f.

1' — .-_ 1 I
^ V g ^^_

Heek alleen. Die hemel, zee en aarde
I 1 -- .v fl » Is-—:

Eerst schiep, en sinds bewaarde.

2. Hü is, al treft u 't felst verdriet, Uw

wachter, die uw voet Yoor wankelen
3!C

behoedt; Hij, Isrels "Wachter, sluimert

I A . ~<^ <> <s i
, I t I

niet; Geen kwaad zal u genaken; De
3S=

^^
Heek zal u bewaken.

3. Zyn wacht, waarop men hopen mag.

Zal, daar zjj u bedekt. En u ter schaduw

r"^^T~^r~^ 0"i
strekt. De maan bij nacht, de zon btj dag.

adry t r » <y-

In koud' en gloed vermind'ren. Opdat

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, Op-

i^ l T -
- .

'
, ' . I 1 II

dat Hü in gevaar Uw ziel voor ramp be-

-y-
^ f £r<r-^t^=^

waar'; De Heer, 'tzü g'in of uit moogt

gaan, En waar g'u heen moogt spoeden, 1 Om vriend en broed'ren spreek ik nu;

Godvruchtig opwekt; zie, wij staan Ge-

reed, om naar Gods Huis te gaan; Kom,

ga met ons,- en doe als wij. Jeruzalem,

dat ik bemm, Wij treden uwe poorten

in; Daar staan, o Godsstad, onze voeten.

Jeruzalem is wèl gebouwd. Wel saamge-

voegd ; wie haar beschouwt, Zal haar voor

's Bouwheers kunstwerk groeten.

2. De stammen, naar Gods naam genoemd,

Gaan derwaarts op; daar elk zich buigt

Naar d'Ark, die van Gods gunst getuigt;

Daar elk zijn naam belijdt en roemt;

Want d' achtb're zetel van 't gericht Is

daar voor Davids huis gesticht; De rech-

tersstoelen staan daar binnen. Bidt, met

een algemeene stem. Om vrede voor Jeru-

zalem. Het ga hun wèl, die u beminnen.

3. Datvreed', en aangename rust, En milde

zegen u verblij'; Dat welvaart in uw

vesting zij, In uw paleizen vreugd en lust.
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De vrede zy en blijv' in u; Nooit moet

-Ll-J- ^ t "^T~^
^TTZZ^

haar nfd of twist verkloeken. Om'sHEE

rt 1 t ^^ SE
HEN Huis, in u gebouwd, Waar onze

^
I l f t O^ ^
God zijn woning houdt, Zal ik het goe-

3>=^
de voor u zoeken

DE CXXIII PSALM. / 1 3

1
m =^ :^=^

^ ^
^

^

^ JF-^^o t
Zi£

k hef tot U, die In den hemel zit,

-t

—

t <> 0^1 'O- <> ^—

f

1
Mijn oogen op, en bid; Gelijk een knecht
--^

f-
^

j

> 6 V i \ l,
^v^=^

ziet op de hand zijns heeren. Om nood-

druft te begeeren, En 'toog der maagd

is op haar vrouw geslagen. Om hulp of

/ >' _g O '' T ' T ^
gunst te vragen ; Zoo slaan wij 't oog op on-

Toen 's vü'ands heir en aanval werd

gevreesd, Niet had gered, wij waren

2. Dan hadden zij ons levende vernield;

Hun heete toorn had ons gewis ontzield

;

Bedolven in een diepen jammervloed;

Dan had een stroom, dien niemand te-

P=^ fc=^ m ^ ^
genhield. Ons gansch versmoord, had

m t ? f-^^f^^^
zen Heeb, tot Hy Ook ons genadig zij.

^ =9=^ ^ ^ I
i^^» f

/

2. Geef ons genS,, geef ons gena, o Heer,

en red ons tot uw eer; "Wij zyn reeds

moe van al de schamp're woorden. Die

wfl van smaders hoorden; Ons treurig

hatt is moe van al het spotten, En'thoo

— T :^ ^As-jj.: '*' 1.1 _=
nend samenrotten Der hoovaardü, die

need'rigen veracht, Én weelderig belacht.

D^

DE CXXIV PSALM. / 2 ^

at Israël nu zegge, biy van geest:

Indien de Heer, die by ons is geweest,

Indien de Heer, die ons heeft bygestaan,

3. Dan had geen mensch naar onze klacht

gehoord; Dan had een zee van rampen

ons versmoord. Geloofd zij dies de Heer,

die redt van 't graf, Die ons, schoon wreed

vervolgd van oord tot oord, Tot eenen

roof niet in hun tanden gaf.

4. w' Ontkwamen haast des vogelvangers

net, Den loozeii strik, tot ons bederf

gezet; De strik brak los, en wy zyn
^^

vrij geraakt. De Heer is ons tot hulp

op ons gebed; Die God, die aard' en he-

mel heeft gemaakt.

DE CXXV PSALM. / 2 S

ij zal noch wank'len, noch be-

zweken, Die op den Hbbb vertrouwt, En
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op zijn goedheid bouwt; Hy zal, als Si-

ons berg, nooit wijken, Wiens grond-

slag door geen aardsch vermogen Ooit

2. Gelijk 'tgebergt', dat, hoog gerezen,

Om Salem ligt gespreid, Zoo is, in eeuwig-

heid, De Heer rondom hen, die Hem

vreezen; Rondom zijn volk, 't welk Hij

wil hoeden Voor tegenspoeden.

8. Want hoe de boozen zich doen schrO'

juichten; onze tongen Verhieven 's Heb-

ren naam, en zongen. Toen hieven zelfs

de heid'nen aan: „De Heer heeft hun

g =^^—^> »-^^^^^
men Door wreede heerschappij, Nog zal

iS ^3E^^
hun dwing'landij Niet rusten op het lot

^ 1 . t o .V "^^̂
der vromen, Opdat zij nooit, van 't recht

^^
geweken, Zichzelven wreken.

^
4. Geef, Heer, den goeden uwen zegen;

Doe wel aan 't vroom gemoed; Maar hem.^ 3»—

^

^m
die onrecht doet, En die zich neigt tot

kromme wegen. Zal God verdoen; doch

Isrel leven En vrede geven.

DE CXXVI PSALM. / 2 (^

anneer de Heer, uit 's vyands

macht, 't Gevangen Sion wederbracht. En

dat verlost' uit nood en pijn, Scheen 't ons

een blyde droom te z\ja. Wy lachten,

2. God heeft bij ons wat groots verricht;

Hijzelf heeft onzen druk verlicht; Hij

heeft door wond'rcn ons bevrijd; Dies

juichen wij, en zijn verblijd. Breng, Heer,

al uw gevang'nen weder; Zie verder op

uw erfvolk neder; Verkwik het, als de wa-

tervloed, Die 'tzuiderland herleven doet.

3. Die hier bedrukt met tranen zaait, Zal

juichen, als hü vruchten maait; Die

't zaad draagt, dat men zaaien zal, Gaat

weenend voort, en zaait het al; Maar hij

zal, zonder ramp te schromen. Eerlang

met blijdschap wederkomen, En met ge-

juich, ter goeder uur, Zyn schoven dra-

gen in de schuur.

yn
DE CXXVn PSALM,

^ 6 / /

ergeefs op bouwen toegelegd;

Vergeefs, om 't huis voltooid te zien, Ge-

zwoegd, gezweet, o arbeidsliên; Zoo God

zyn hulp aan 't werk ontzegt. Vergeefsch,
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o wachters, is uw vlijt, Zoo God niet

zelf de stad bevrijdt

2. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd

Tot 's avonds, en het brood der smart

Gegeten, met een angstig hart; Vergeefs

den ganschen dag gedraafd; God geeft

het, hoe een ander schraap'. Dien Hij

PSALM CXXVII, GXXVIII, CXXIX. ' ~ / '
' y

DE CXXVIII PSALM. / ^ <-f

3. Zoo gaat het elk, dien God bemint. Wie

kind'ren voortbrengt tot Gods eer, Ver-

krijgt een erfdeel van den Heek; Wie

zich met kroost gezegend vindt. Dat zich

oprecht en dankbaar toont, Ziet al zyn

zorg naar wensch beloond.

4. Gelijk de pijlen in de hand Eens ster-

kracht zijn weerpartij Doet zwichten voor

zijn tegenstand; Zoo zyn ook, tot der vaad'-

-Jiy^ -^
ren vreugd, De brave zonen hunner jeugd.

5. Welzalig hij, die, als een held, Deez'

pijlen in zyn koker gaart, En zijne zonen

ziet gespaard; Zy zullen, schaamrood

mag men zalig heeten, Dien

's Heehen vrees bekoort; Die, meteen

goed geweten. Steeds wandelt naar zyn

woord. Gü zult uw nooddruft vinden

Door d' arbeid van uw hand; Wat g'u

moogt onderwinden. Komt, naar uw

2. Uw echtvriendin zal bloeien. Gelijk een

wijnstok tiert, Die, vrucht'ryk onder

't groeien. Uw huismuur dekt en siert.

Niets zal uw welvaart stuiten ; Uw kroost

zal blij en frisch. Als groen' olyvensprui-

3. Dit lot is u beschoren. Zoo gü, met diep

ontzag, Naar 's Heehen wet blijft hooren;

noch ontsteld. Het hoofd den weerpartijd'-

rea biên, En In de poort voor hen niet vliêü.

Voor u zal, dag aan dag, Het heiUiit Sion

vloeien ; Gij zult, zoo lang gij leeft, Jeruzalem

zien bloeien, 't Welk God ziJn zegen geeft.

4. Blijft gij op Hem betrouwen. Dan zult gij,

op uw beê, 't Kroost van uw kroost aan-

schouwen, In Israöl zy vreö.

DE CXXIX PSALM. / 2 y

en heeft my fel benauwd van
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jongs af aan, Zegg' Isrel nu ; men juichte,
^^

loen wy vielen; Men heeft mij reeds van

jongs af leed gedaan ; Geen overmacht kon

2. Men heeft mijn rug door ploegers diep

geploegd; Die hebben wreed hun voren

lang getogen, En smart bij smart tot mijn

verderf gevoegd. Voor 't kermen doof, en

i ^
wars van mededoogen.

8. De Heek, die goed, doch ook rechtvaar

6. Waarvan ook geen voorbi^jgaand wan-

delaar Ooit zeggen zal: God will' uw

oogst vermeeren ; Dat 's Hber*;!! gunst

zich met uw arbeid paar'; Wij zegenen u

in den naam des Heeren.

DE CXXX PSALM. /S^

dig is, Hieuw gunstig af der goddeloo

zen touwen. Dat smaad hen trefT, en dat^ ^^

i

hun aanslag miss'; Drijf hen terug, die ,,'-2. Zoo Gü in 't recht wilt treden, O Heeb,
^^^^

Sion rampen brouwen.

4. Maak hen gelyk aan 't lichtverdorrend

gras, Dat hier en ginds gezien wordt op

de daken; Dat, eer men 't plukt, alreê

verwelkerd was, Ontbloot van grond

B. Maak z' als dat gras, waarmee de maai-

hand zal vullen; Dat in den oogst geen

garvenbinders ooit. Bijeen gepakt, in

d' armen dragen zullen.

met mond en hart, Tot U, die heil kunt

zenden; O Heek, aanschouw mijn smart;

Wil naar mijn smeekstem hooren; Merk

op mijn jammerklacht; Verleen my gun-

stig' ooren, Daar 'kin mi^jn druk versmacht.

en gadeslaan Onz' ongerechtigheden

;

Ach, wie zal dan bestaan? Maar neen.

daar is vergeving Altijd bü Ü geweest;

Dies wordt Gij, Heer, met beving. Recht

kinderlijk gevreesd.

3. Ik blijf den Heer verwachten; Mijn

ziel wacht ongestoord; Ik hoop, inalmyn

klachten, Op zijn onfeilbaar woord; Mijn

ziel, vol angst en zorgen. Wacht sterker

op den Heer, Dan wachters op den mor-

gen; Den morgen; ach, wanneer?
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4. Hoopt op den Heer, gij vromen; Is Is-
-r—!

—

1 1 A ^ 1^

raël in nood, Er zal verlossing komen;^
Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt, op^5^ F?=ë^ ^^
hun gebeden, Gansch Israël eens vrij Van

^^S r$—<r" '^'^^^X^Xi

ongerechtigheden; Zoo doe Hij ook aan mij.

DE CXXXI PSALM. / 3 /

Ms -H=f ^
=<c^

yn hart verheft zich niet, o^^ ¥
Heer, Mijn oogen zijn niet hoog; 'k ver-

È ^ ^
keer, Ik wandel niet in 't geen te groot, Te

^ ^ ^
vreemd is voor uw gunstsenoot.

FF^f^ ^^^^^^^^^ -iX-»è 5^

2. Heb ik myn ziel niet stil gezet. En
H-<v-S É ^^ -Cr-^

mü verloochend naar uw wet. Gelijk

ëg3zi =g=?= ^ 5^

het pas gespeende kind Zich stil bij zi^j-

^^
ne moeder vindt?

-t" t t g^ ^
3. Myn ziel, die naar den vrede haakt,

I .V A . .^ .- . A */

g^zznj ^
En 't morrend ongenoegen wraakt, Is
-6—

»

^ ^
in mij als een kind gespeend. En beeft

-

t

—

^-v-t-%
zich met uw wil vereond.

hoop op Gods ontferming bouw', En stil

berust' in zyn beleid, Van nu tot in

all' eeuwigheid.

DE CXXX II PSALM. / 3*^

GMdt-^^l l i,^ \ l=^=v
edenk aan David, aan zyn leedj

Gedenk den duur gezworen eed. Dien

hU, o Heer, U plechtig deed; Dien eed,

waarmee zün hart en mond Aan Jakobs

2. „Zoo ik in mijne woning tree, Of klimm'M .1 1 O O ,.—^-Ti-^r^
„op mijne legerstee; Zoo ik ter nachtrust

m^=^^^i=^^ Ö » i>^=^=^
„ga in vreö; Zoo ik de sluim'ring zelfs ge-

nheng'. Totdat ik dezen eed volbreng'

3. „Tot ik een rustplaats voor den Heer

„Gevonden hebb' te zijner eer, "Waar Ja-

^kobs Machtige verkeer', En Hij, naar
'tv- •—

mü'n gemaakt bestek, Zijn vaste wo-

4. Zie, 't bly gerucht der Ark liep voort, En

werd in Éphratha gehoord; Wy vonden

haar in Ja ars oord ; In 't boschryk veld van

I^m 4 » o m
Kiriath, Dat God dusver verkoren had.

5. Wij zullen in zijn woning gaan; Ons

buigen, waar zijn troon zal staan. En

bidden voor zijn voetbank aan. Sta op

tot uwe rust, o Heer, Met d'Arke van

6. Bekleed, o hoogste Majesteit, Uw pries-

ters met gerechtigheid; Uw gunstvolls
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juich', door U geloid; Versmaad hem,

dien Gü zalven liet, Om uwen knecht,

S ^ ^-<^

om David, niet.

PAUZE.

7. Tot staving van de vs^aarheid, deed De

Hekb, die van geen wank'len weet, Aan

David eenen duren eed: „Ik zal," dus

sprak Hij, „uwen Zoon Eens zetten op

8. ,Houdt uw geslacht mijn heilverbond.

Fa X Z^
j,

^ ^
En 't vast getuig'nis van mijn mond,

Die Ik hun leer te allen stond; Dan

„is hun 't rijksbestuur bereid, Op uwen
-t-

1^ H^F=^ SE
„troon, in eeuwigheid."

E^55

9. Want Sion is van God begeerd, 't "Wordt

^^ -^^^r^ 11
met zijn woning hoog vereerd; „Hier," sprak

i
Hü, die het al beheert, „Hier zal Ik wo

„nen naar mijn lust; Hier is in eeuwig-

e „heid mijn rust.^ E5
10. „'k Zal Sions, 'k zal der armen spi,js

1 l .1 ^ E0^ 3S=^

„Hier zeeg'nen op de ruimste wijs; Hier

„zal Ik, mijnen naam ten prijs. De pries

11. -Daar zal Ik David, door mijn kracht.

„Een hoorn van rijkdom, eer en macht

„Doen rijzen uit zijn nageslacht. 'kHeb

„miJn gezalfden knecht een licht. Een

„held're lampe toegericht.

12. „Wat vijand tegen hem zich kant',

„Mijn hand, mijn onweerstaanb're hand
-<v-

,Zal hem beklcên met schaamt' en schand';

„Maar eeuwig bloeit de gloriekroon Op

„'t hoofd van Davids grooten Zoon.

A^

DE CXXXHI PSALM. 133.

i zie, hoe goed, hoe lieflijk is 't,

dat zonen Van 't zelfde huis, als broeders,

samenwonen , Daar 't liefdevuur niet

wordt verdoofd; 't Is als de zalf op 's Hoo-

gepriesters hoofd. De zalf, waarmee hij

is aan God gewijd. Die door haar reuk

^==7

„ters met mijn heil bekleên. En 't volk

doen juichen, weltevreên.

het hart verblijdt.

2. Die liefdegeur moet elk tot liefde no-

pen. Als d' olie, die, van Arons hoofd ge-

dropen. Zijn baard en kleederzoom door-

trelct; z'Is als de dauw, die Hermons

kruin bedekt. Die Sions top met vrucht-

baar vocht besproeit, En op zijn ber-
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e gen nedervloeit.

:ia^ 4-
8. Waar liefde woont, gebiedt de Heer^ E^ i^ =3:^: ^
den zegen; Daar woont Hij zelf, daar

wordt zyn heil verkregen, En 't leven

tot in eeuwigheid.

DE CXXXIV PSALM.

W ^^^
/J4

^^
ooft, looft nu aller heeren Heer,

H—6 i^^=̂ A I <c

Gy züne knechten, geeft Hem eer; Gü,

die des nachts zijn Huis bewaakt. En voor

zu'n dienst in ijver blaakt.

2. Heft uwe handen naar omhoog. Slaat

eerbiedig voor Hem neer; Looft, looft

3. Dat 's Heeren zegen op u daal'; Zijn

gunst uit Sion u bestraal'; Hij schiep^^ ^^—»- ^^
't heelal, zyn naam ter eer; Looft, looft

-<v-

dan aller heeren Heer.

DE CXXXV PSALM. / 3 $

i^ -^^—^^-^
rijst den naam van uwen God,

's Heeren knechten, hier vergaard ; Pryst

^ \ \ \ -^ ^ • 3r ^ i^

zijn naam en wijs gebod. Daar g' in 't voor-

hof staat geschaard. En uw ambt be^

I l i ^^ A ó ^ »

2. God is goed: looft Hem te zaam Met

gezang en -snarenspel: Pryst zijn lielelij-
-A-

ken naam; Want de Heee heeft larael

Zich ten eigendom geschikt; Jakob door

3. God is groot; ik weet, dat Hij Hooger

is dan alle goón; Onze God voert hecr-

schappü; Hü beheerscht van zynen troon

-<?—

^

2
Hemel, afgrond, zee en aard'; God is

=^0 o lË

i^^
aller hulde waard.

EË

4. 't Eind der aard werpt dampen uit Door
%~^ l ^ 2^^ ^
Gods macht, die 'tal volbrengt, En met

's donders schor geluid Bliksemvuur en re-

ĝen mengt; God brengt winden, dooreen

^^ ^^
woord. Uit zijn schatgewelven voort.

»E 4 l f=f=^ 52

=^^
kleedt mot eer In het Huis v^n oazen Heer.

5. God, die vrees'UJk is en groot. Sloeg,

zijn heü'gen naam ter eer. Alle d' eerst»

geboor'nen dood; Velde vee en menschen

neer; Daar Hü teek'nen van zijn kracht

Over gansch Egypte bracht.

6. Hij verbaasde Pharo's hof; Sloeg de vol-

keren alom; Wierp de koningen in 't stof;

Sihon, Og, en 't vorstendom Van den trot-

sclien Kananiet, En den stouten Arnoriet.
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7.

FF
Isrel kwam

!

door 's Hoogsten hand In

-| ;

P^ —i>^ -»—<r-—^—„^—é

—

i^^
't bezit van hunnen staat; God gaf hun

3i:

J^^XJ ^=^±3̂
gezegend land Tot een erv' aan Jakobs

zaad. Heer, uw naam en majesteit Blij-

ven tot in eeuwigheid.

PAUZE.

8. Van geslachte tot geslacht Wordt, naar

onzen duren plicht, Bij het volk uw gunst

herdacht. Wijl Gijzelf, o Heer, hen richt,

En aan hen, schoon diep in schuld, Met

e^ ^m ^BcE
berouw gedenken zult.Ö -f-ï-T^ 3>Lr: ^

9. d' Afgoón van het heidendom, Goud of^ ^-^ \ \
"'

zilver, goön in schijn. Hebben lippen,

maar zijn stom; Zvj, die 't werk van men-

El. t
^' ïltZTlI^

schen zijn, Waar men geenen geest in

W=^m ^
vindt. Hebben oogen, maar zyn blind;

10. Ooren ziet men aan hun hoofd, Maar

zij hooren er niet meê; Zij, van adem-

tocht beroofd, Zyn nog minder dan het

vee. Die tot hen om hulp genaakt, Wor-

Looft, gij allen die Hem vreest, Looft

Hem met verheugden geest.

12. Sion, loof met dankb're stem God,

uw Heer, die eeuwig leeft. En het schoon

Jeruzalem Door zijn woning luister geeft;

Loof Hem, voor uw heilrijk lot; Loof al

juichend uwen God.

DE CXXXVI PSALM. /5^

ooft den Heer, want Hij is goed;

Looft Hem met een bly gemoed; Want

zijn gunst, alom verspreid. Zal bestaan

2. Looft den groeten God, wiens troon

Hooger ri,jst dan die der goón; Want

zvjn gunst, alom verspreid. Zal bestaan

3. Looft der heeren Opperheer; Buigt u

need'rig voor Hem neer; Want zyn

gunst, alom verspreid, Zal bestaan in

11. Israëliërs, looft al t'zaam Uwen God,

den God der eer; Loof, Aarons huis, zijn

naam; Huis van Levi, loof den Heer;

4. Looft Gods macht, die, onbeperkt, Ga-

delooze wond'ren werkt; Want zyn gunst,

alom verspreid. Zal bestaan in eeuwigheid.

6. Looft Gods wysheid; door z^n woord
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Bracht Hij al de heem'len voort; Want
-<} ^^^

—

=^^
zi,jn gunst, alom verspreid, Zal bestaan

^ ^^^
in eeuwigheid.

m -t^-^̂ =fcr=5f

6. d'Aard' hief uit der waat'ren schoot

^=^ ^-^ ^
Zich omhoog, toen 't God gebood; Want

zijn gunst, alom verspreid. Zal bestaan

7. God schiep aan des hemels trans Groote

lichten, rijlc van glans; Want zijn gunst, alom

verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

8. Aan de zon schonk Gods gezag d' Op
i> <. —

^

,
—:

zs
-

.V 1 —\-^

perheerschappij bij dag; Wantzijn gunst, al-

om verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid

9. Maan en sterren, min in pracht. Schonk Hij

heerschappij bij nacht; Wantzijn gunst, al-

om verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid. -

I PAUZE.

10. Looft Hem, die Égypte's staat Sloeg in

't eerstgeboren zaad; Want zyn gunst, al-

om verspreid. Zal bestaan in eeuwigheid.

[irT~;~^~i^^ ^t=£

IL Looft den Heer, wiens heerschappij Isrel

^m l^ o o. o o ^^
voerd' uit slavernij ; Want zijn gunst, alom

verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

12. Looft den Heer, wiens sterke hand Isrel

eidd' uit Pharo's land ; Want zyn gunst, al-

om verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

13. Looft Hem, die hetroode meir Heeft ver-

deeld voor Mozes heir; Want zijn gunst, al-^ O <^ V^-^^ =3tit:r

om verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

m -o <f ±=fTT=^^^^
14. Die, door dien verdeelden plas, Israëls

^m ^^^m
geleider was; Want zijn gunst, alom ver-

^^^^^
spreid. Zal bestaan in eeuwigheid.

-i!f^=£^ ^^^= 3È^É
15. Die vorst Pharo's legermacht In de Schel f-

'-^ a <^ .^ .> 1=^
zee t' onder bracht; Want zijn gunst, alom

3fc

verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

16. Die zijn volk, als bij de hand, Leidde door

B=H^vI^—

^

,^=j^ « |£EE^^EEJ^

woestijn en zand ; Wantzijn gunst, alom ver-

spreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

17. Die, tot wering van 't geweld, Koningen

heeft neergeveld; Want zijn gunst, alom

verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

18. Die de vorsten, trotsch van moed,

Heeft doen smoren in hun bloed; Want

zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan

in eeuwigheid.

ri PAUZE.

19. Looft Hem, die den Amoriet Van zijn

grootschen zetel stiet; Wantzijn guust, al-
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om vei-spreid, Zal bestaan in eeuwigheid.
,J, 6-. 77*

20. Looft Hem, wiens geduchte macht
^S ^^
Basans koning t' onder bracht; Want

zyn gunst, alom verspreid, Zal bestaan

^-^i-

in eeuwigheid.

21. Die hun land, dat d' oogen streelt, Israël

^ ^ ó -> o.

heeft toegedeeld; Want zijn gunst, alom

verepreid, Zal bestaan in eeuwigheid

.. ! t ri'
-»-v

22. Looft Hem, nu die erfenis Naar zlJn

r^ ? »->^
woord bevestigd is; Want zijn gunst, alom

verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

23. Die in onzen lagen stand Ons genadig

bood de hand; Want zijn gunst, alom ver-

spreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

24. Die ons, onder 't leed gebukt. Heeft

uit 'svijands macht gerukt; Want ziJn

gunst, alom verspreid. Zal bestaan in

m
eeuwigheid.

T=^^
25. Looft Hem, looft Hem, al wat leeft.

Die al 'tvleesch zi,jn voedsel geeft; Want

zün gunst, alom verspreid, Zal bestaan

in eeuwigheid.

26. Geeft den God des hemels eer; Lof zij al-

ler ^Q^eps'ifo Qeer; Want z\jn gu^at, alom

verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

DE CXXXVII PSALM. ///

y zaten neer, wü weenden

langs de zoomen Van Babylons wijd uit-

gebreide stroomen; Elk stortte daar zijn

bitt're jammerklacht. Als hü met smart

aan 't heilig Sion dacht; Elk, wars van

vreugd en vroolijke gezangen. Liet daar

ztjn harp aan somb're wilgen hangen.

2. De vijand dorst, bij al ons leed, ons

tergen, 't Gevangen volk, in zijne jamm'-

ren, vergen. Dat elk zyn hart, schoon over-

stelpt, bedwong, En een gezang uit Sions

lied'ren zong. Hoe zou, zeid' elk, ons, die

in rampen zwoegen, In 't vreemd gewest

3. Jeruzalem, dat, zoo ik u vergete, Mijn

rechterhand niet van zichzelve wete;

Dat mijne tong aan mijn gehemelt' kleev',

Indien ik u niet steeds mijn achting

geev'; Zoo ramp of leed myn hart van

Sion scheure. En ik Gods stad mün hoog-

. 4. Gedeoki o Hesb^ gedenk aan 'd£do>
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^ ^^
mieten, Aan Salems dag, toen wü ons^^3E^

-^> 5-

land verlieten, Dien bitt'ren dag, zoo vol

van grievend leed; Gedenk aan hen, die
3&=

ZOO ontaard en wreed Nog zeiden, toen^m̂̂ ^ ^
z'ons zagen overvallen: „Ontbloot, ont

EEE 3^^ ^=r=^=^ 3^Em
„bloot ten grondslag toe hun wallen."

nu^i l <^ <^'y^1^=f=^
5. O Babyion, wij zien eerlang u straffen;

f^ïf^^r^T^-^^^—i-^^R?
Gelukkig hij, die u zal loon verschaffen.

Die u vergeldt al wat g'ons hebt mis-

daan; Gelukkig hy, die u terneer zal

slaan, Uw kinderkens zal grijpen, o gü

trotschen, En wreedelijk verplett'ren

aan du rotsen.

DE CXXXVIII PSALM. / J/^

eer Vernielden, Heer, U dank bewijzen;

'k Zal U in 't midden van de Goón, Op

hoogen toon. Met psalmen prijzen; Ik zal

mij buigen, op uw eisch, Naar uw paleis,

Het hof der hoven, En, om uw gunst

2. Door al uw deugden aangespoord, Hebt

öü WW woord 6^ trouw verli^YeQ. Gy

hebt mijn ziel, op haar gebed, Verhoord,

gered. Haar kracht gegeven. Al 's aard-

rijk vorsten zullen, Heer, Uw lof en

eer Alom doen hooren; Wanneer de re-

de van uw mond. Op 't wereldrond, Hun
~^\

.V

klinkt in d'ooren.

r:i.(|; , u^-^ '' "
^^ ^

3. Dan zingen zij, in God verblijd, Aan

É ^ » ^. /
Hem gewyd, Van 's Heeren wegen;

Want groot is 's Heeren heerlijkheid.

Zijn majesteit Ten top gestegen; HU slaat

toch, schoon oneindig hoog, Op hen

l
i l o l \ ^-J^^ ï^ ^
het oog. Die need'rig knie-len; Maar ziet

van ver met gramschap aan Den ijdlen

4. Als ik, omringd door tegenspoed. Be-

zweken moet, Schenkt Gij my leven;

Is 't, dat mijns vyands gramschap brandt.

Uw rechterhand Zal redding geven. De

Heee is zoo getrouw, als sterk; Hij zal

zijn werk Voor mij volen-den; Verlaat

niet, wat uw hand begon, O Levensbron,

Wil bijstand zenden.

N^

DE CXXXIX PSALM, /j O

iets is, o Opp^majestQit, Se4ekt

'*,
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voor uw alwetendheid. Gij kent mij; Gij
^

doorgrondt jnyn daan; Gy weet mijn zitten

en myn staan ; Wat ik beraad' of wil be-

trachten,Gy kent van verre mijn gedachten.

2. g* Omringt mijn gaan en liggen, Gij,

van stap tot stap; Geen woord is nog

mijn tong ontgleden, Of Gij , Gij weet

3. Gij hebt van acht'ren mij bezet; Voor-

bepaald door uwe hand. Hoe zou ik met

myn zwak verstand Naar uwe wond're

kennis streven? z' Is mij te groot, te

hoog verheven.

ste der zee De plaats van mijne legerstee;

Daar zoud' ook uwe hand mij leiden, Uw

rechterhand niet van mü scheiden.

6. Indien ik zeg: „de donkerheid Bedekt
3>=

„mij voor uw majesteit;" Dan is de nacht.

een helder licht, Dat mij ontdekt aan

uw gezicht; Voor U, o Heer, is'taak'lig

duister Den dag gelijk in glans en luister.

7. Gij hebt mijn gansch gestel doorgrond,

Zelfs vóór mijn eersten levensstond. Ik

ben verbazend voortgebracht. Op 't na-

Klrf-^ o ,^^
4. Waar zou ik uwen Geest ontvliên?

Waar zou m', o Heer, uw oog niet zien?^ 6 »^ ^^-=^r^
Al voer ik op naar 's hemels trans, Daar

zyt Gü, daar vertoont G'uw glans; Al

1
. 9 » i—^_4^s^
daald' ik zelfs ter helle neder, Daar vond

ik ook uw aanschijn weder.

H<> o i> l I h4 i-:^^^
5. Al nam ik van den dageraad De vleuge

rukt het oog naar boven; 'kZal U, mijn
-1.V-

Schepper, altoos loven.

PAUZE.

8. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan, Die al

't begrip te boven gaan. Uw oog heeft mijn

gebeent' verzeld, Toen ik, verborgen, saam-

gesteld Als een borduursel, lag verscho-

len; Van mü was niets voor U verholen.

9. Gij hebt, wijl niets uw oog weerhoudt,

Mijn ongevormden klomp beschouwd;

Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt,

len des lichts te baat; Al waar' aan 'tuiter- H^dt müa geboortestond bepaald ; Eer iet&
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van mij begon te leven, Was alles in
"

t \ o 4 O

uw boek geschreven.

10. Hoe dierbaar zyn m'uw wonderdaftn!

Zij zijn onmoog'lijk na te gaan. Hoe menig-

H i.n x^ <-=
— —<r

K ^^^> ft /

g
vuldig zijn z', o Heer! Zou ik die tellen?

3S=m ^^:^=^
i V t"y

'k zou veeleer 't Getal der korr'len zands

e -—»- T-r^r^Y ^»» o

bepalen. Uw wond'ren zijn niet af te malen.

11. Wanneer ik in den nacht ontwaak,
3t

Ben ik by U, m\jn zielsvermaak. O God,

laat door uw groote macht De boozen

worden omgebracht; Doe, doe hen voor

uw arm bezwijken. Gy, bloed vergieters,

Ê m '^ o

gy moet wijken.

12. Stel hunnen hoogmoed perk en paal;

Zy hoonen U door snoode taal; z' Ont-

zien zich niet U t' allen stond Te las-

teren met hart en mond; Daar zü, ten

spot van uw vermogen, Al uwer haat'-

13. Zou 'k hen niet haten in mijn hart,

Wier snoode haat uw goedheid tart?^ ^
Zou ik hen, die U weerstand biên, Niet

(
S—

»

tJLt t t m » a y

met verdrietig' oogen zien? 'k Zal hen

altijd volkomen baten, Die trotsch'l\jk

14. Doorgrond m', en ken mjjn hart, o

Heer; Is 't geen ik denk niet tot uw eer?

Beproef m', en zie of mijn gemoed Iets

kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En

1 ^ m ö =^=^
doe mij toch met vaste schreden Den

weg ter zaligheid betreden.

O

DE CXL PSALM. / ^^
WT l t

0-4-JL4 » rt '

Heer, verlos mij uit de banden,

-rt-n » o ï
Waarin de booze mij beknelt; Behoed^ ^ o i>

mij voor des wreedaards handen. Voor

^P=f^f~t~ » <> o"

dwing'landü en woest geweld.

2. Red mü van hen, die kwaad bedenken

,

FP^=g= i ? f i—V-^^-^ =&^

Die daag'lijks samen zich beraS,n, Om

mij door 't oorlogszwaard te krenken,

En t' eenenmaal terneer te slaan.

3. Hun tongen scherpen zij als slangen;

Zij smeden valschheid en bedrog; Zy

passen loos op mtjne gangen, Met monden,

4. Bescherm mij voor de goddeloozen, O

Heer, o Rechter van 't heelal; Verlos

mij van 't geweld der boozen, Die niets

bedoelen dan nayn val.
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5. De trotschen, njjdig om mlJn zegen,

Belagen mü met koord en net; Zij heb-

1 SV o sv^ ^
1

ben heim'lijk op de wegen Voor my een

valstrik uitgezet.

6. Ik dacht in mijn verdriet te smoren;

"PT t
"~^

.> o

Dies riep ik: Heer, Gij zü't mtjn God;^ ^ ^^
Neem mtjne smeekingen ter ooren; Ver-

fe

zacht ia 't eind mvjn droevig lot.

PAUZE.

\ A O ij, » 6 A /^ ^ » ^
'
> ^

7. O Hekr, mijn rotssteen, mijne sterkte.

Gij hebt mü steeds tot heil verstrekt. En in

den strijd, daar 't elk bemerkte, Mijn

hoofd als met een schild bedekt.

Maar stuit hem, eer ztjn hand mü treff';

Verhinder zijne gruwelstukken. Opdat

h;j zich niet trotsch verheff'

9. Doe tot vergelding, Heeh der heeren.

Op müner haat'ren moedig hoofd Den

smaad der lippen wederkeeren, Die mi.j

van al mijn eer berooft.

10. Schud, daar zij dus myn roem verkor
t\ -K :

1 -l

ten, Schud vuur'ge kolen op hen uit;

Laat hen in 't vuur, in kuilen storten;

Geef hen aan 't nare graf ten buit.

11. Een lasteraar, een leugenspreker Zal

nooit op aard' bevestigd zijn; Men jaag'

een twist- en onrustkweeker. Totdat hij

12. Ik weet, dat God, getrouw in 't richten,

Des armen rechtzaak, daar hij schreit.

Hoe valsch hem d' ontrouw moog' betich-

ten. Beslissen zal naar billijkheid.

13. De vromen zullen U verhoogen. Ge-

zegend door uw milde hand; d' Oprech-

ten zullen voor uw oogen Steeds bloeien

in gewenschten stand.

DE CXLI PSALM, '9'

oep. Heek, in angst tot U ge-

vloden. Ai, haast ü tot myn hulp en red;

Hoor naar de stem van mijn gebed. Daar

ik U aanroep in myn nooden.

2. Myn beê, met opgeheven handen,

Klimm' voor uw heilig aangezicht, Als

reukwerk, voor U toegericht. Als offers,

EI . <> O ]yA ^ ^
die des avonds branden.

3. Zet, Heer, een wacht voor mijne lippen;

Behoed de deuren van mijn mond, Op-
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j
lijv )̂ ^ J> .;S_^ ^
dat ik mij, tot geenen stond, Iets onbe-

dachtzaams laat' ontglippen.

4. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken,

Om tot godd'loosheid mtj te spoên, Met

Op U betrouw ik in 't verdriet; Verlaat,

ontbloot mün ziel toch niet, O Heeh,

=^^
mannen, die verkeerdheid doen; Laat

mü hun lekkernü niet smaken

^f=^

5. d' Oprechte sla my zonder vreezen, Ik

reken zulks weldadigheid; En zijn be-

straffing, die niet vleit. Zal olie op mijn

schedel wezen.

PAUZE.

s È ^ i i
o

6. Dat slaan zal mij het hoofd niet breken

;

jLJLAiE È S^
'k Zal, door dat liefdeblijk vermaakt. Als

m ^ ^
een uit hen in rampspoed raakt. Te vuur'-

ger om zijn redding smeeken.

m
7. 'k Heb hunne rechters vrij gelaten : De

^mn ' 1 m
rots getuigt; elk heeft gehoord, Hoe aan

^m m ^
genaam mijn vriend'lijk woord Was in-

gericht tot die mij haten.

m
8. Men heeft ons wreed vaneen gereten.^ ^^ i__j>_|- ^^—^̂
Verstrooid als beenders aan het graf. Als

m ^
iets, waar niemand acht op gaf, Gekloofd,

^^S

gM- 6 rT~^
verdeeld, en weggesmeten.

9 jv ^ 3

f
» o ."7

9, Doch op Ü zien myn schreiend' oogen;

10. Bewaar mij voor 't geweld der strikken,

Die tot myn val my zijn gelegd. Door

hen, die, wars van 't heilig recht. Het

11. Dat, die godd'loos zijn, sidd'rend vreezen,

Elk hunner in zijn garen vall'; Totdat
-

i4^-^^X:^:i: S E^
ik, onverhinderd, zal Voorbijgegaan en

:^
veilig wezen.

.R
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^

F°=^

iep tot den Heer met luider stem
;

^
Ik smeekt' en riep vol angst tot Hem,

'k Heb, voor zijn aangezicht, mijn klacht In

mijn benauwdheid voortgebracht.

2. Als mij geen hulp of uitkomst bleek,^ mm
Wanneer mijn geest in mü bezweek. En

overstelpt was door ellend'. Hebt Gy, o

3. Zij hebben, vol arglistigheid. Een strik

op mtjnen weg gespreid, 'k Zag uit, in

nood, ter rechterhand, Maar vond noch

SE
vriend, noch onderstand.
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4. 'k Wou vluchten, maar kon nergens

heen, Zoodat mijn dood voorhanden

scheen, En alle hoop mij gansch ontviel,

Daar niemand zorgde voor mün ziel.

g|.<|;»
P JH^ » 4=1^^:^^

5. Ik riep tot U, ik zeid'; o Heer, GiJ

zijt mijn toevlucht, sterkt' en eer; Gij

BHF^ ^ m
ziJt, zoolang ik leef, miJn deel, Mijn God,

B^ 4-^ ^'> 1 ^U^
wien ik mij aanbeveel.

6. Hoor mijn geschrei; 'kben uitgeteerd,

Door mün vervolgers overheerd; Ai, help

en red mij uit den nood, Want hunne

macht is mü te groot.

7. Voer mij uit mijn gevangenis, Tot roem

uws naams, die heerlijk is; Dat mü 't recht-

vaardig volk omring'. En vroolijk van

uw weidaan zing'.

DE CXLIII PSALM. /^J

Heer, wil mü'n gebeden hooren;

Neig tot mün smeeken gunstig' ooren;
3:c . .

Verhoor m', o Oppermajesteit, Om uwe

trouw, aan mü gezworen; Verhoor m

191

dagen ; Want niemand zal In dat gericht,

Daar zelfs zün hart hem aan moet klagen.

Rechtvaardig zijn voor uw gezicht.

3. Ik zie mün ziel vervolgd doorsnooden;

Ik zie, voor 'svijands haat gevloden,

Mün leven in het stof vertreên; Ik lig.

helaas, geluk de doodeu, Omringd van

4. Dit overstelpt mijn geest met rouwe;

Als ik mün deerHjk lot beschouwe, Be-

zwykt mün afgefolterd hart. Gy weet,

dat ik op U betrouwe; Algoede God,

5. Ik denk, in 't midden der gevaren, Nog

aan uw gunst van vroeger jaren; Ik

tracht uw werken na te gaan; O God,

wie kan U evenaren ? Hoe heerUjk zün

6. Ik hef myn handen naar den hoogen;

Mün ziel is voor uw alziend' oogen. Ge-

|.^>'"^V mi =-^ '^ ^f

2. Wil uwen knecht, door schuld ver
M <» .V ^

f ^ ^-^ a . ^̂
slagen, O HeeBj niet voor uw vierschaar"

lük een dor, een dorstig land, Dat sedert

l y ^ <f 'f ^ <^ '^ ^ <^ i,

lang ligt uit te drogen. Verkwijnend in

dien doodschen stand.
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7. Heer. doe mij spoedig adem halen; Wil

mijn bezweken geest bestralen; Verberg

m'uw vriend'lijk aanschijn niet; Ik zal

eerlang ten grave dalen, Indien Gij my

haar benauwdheid zijn ontheven; Red

8. Laat mij uw dierb're goedheid prijzen,

Wanneer ik 't morgenlicht zie ryzen;

'k Betrouw op U in myn eiland'; Wil

mü het ware heilspoor wijzen; MlJn ziel

9. O Heer, mijn toevlucht, hoor my kla-
1. ^. 0_^! ^ A i ,^

<,s »-^w-
1

''
' T

I

I
^

gen; Verlos mij uit des vyands lagen;
Jl A A ,^1 .^ » ft

-,—.-^^
Red mij van hen. die mij vertreên; Ik

schuil, in mijn benauwde dagen, By' U,

10. Leer mij, o God van zaligheden, Mijn

leven in uw dienst besteden; G;j zijt

r- A ^ 1 A s> » A r—^^ t"I$I!^

mijn God, vat Gij mijn hand; Uw goede

T=^ t T m 5

i
Geest bestier' myn schreden. En leid'

-i^—

^

e mü in een effen land.

O » »i
> A te^^-4—X g—(n

11. Laat uwe gunst mü niet begeven;

Schenk mij, om uwes naams wil, leven;

Laat mgne ziel, die tot U schreit, Van

12. Laat nooit mijns vüancis wensch geluk-

ken; Roei z' allen uit, die mü doen buk-

ken. Om uwe gunst, mü toegezegd; Ver-

delg hen, die myn ziel verdrukken; Want

ik, o Heer, ik ben uw knecht.

G^

DE CXLIV PSALM. 1^1/

ezegend zü de Heer, die t' allen
T> A ^ <V S

*»

tüde Mün rotssteen is, myn handen leert
A—»>-

ten stryde. En tot den krüg mün vingers

toebereidt; Mün hooge burcht, myn goe-^m\ <V ' t—r~^
dertierenheid ; Die my bevrüdt; myn

schild, op wiens vermogen Ik vast ver-

trouw; wiens arm my wil verhoogen;

Die heerschappü en roem en sterkte geeft,

En die myn volk mü onderworpen heeft.

F^JF^

2. Wat is de mensch? Wat is in hem tes^ ^ i> s> /^
prüzen. Dat Gü, o Heer, hem gunsten

-iy-

wilt bewyzen. Dat gy hem kent? Wat is

des menschen kind. Dat Gy het acht, en zoo

getrouw bemint? Hü mag den naam van

ydelheid wel dragen ; Zyn tijd is kort, en al

zyu levensdagen, Hoe groot, hoe sterk
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hü op deez' aarde zij, Gaan snel, geluk

3. Daal neder; neig, in gramschap fel on t-

» (> O <^ i^ l^^
stoken, Uw heem'len; raak de bergen.

l.t t ^ ^'' '
-̂ 1^

datzürooken; En bliksem, Heer, uw blik-

sems op den grond; Verstrooi hen; zend
-* * 3!£=

UW pijlen uit in 't rond ; Verniel hen ; steek

B^

i
uw handen uit den hoogen; Ontzet mij,

ll t tT-»"~»^"^^f=^ 5
toon uw Godd'lijk alvermogen. En ruk mü^ » ^ f

l V ^ =^

uit een zee van ramp en nood ; Der vreem-

den hand dreigt my een wissen dood.

4. Hun mond is vol van last'ren, en van lie-

gen; Hun rechterhand bevlekt zich met

bedriegen. Ik heilig U, na al myn zielsver-

driet, Getrouwe God, een nieuw en vroo-
-*- è A- » . A_«^

lÜJjc liedj Ook zal mün luit en harp .an U

niet zwijgen, Die koningen de zege doet

verkrijgen; Die uwen knecht, die David

irt~i
—

~ o '^ —^
^"^

—

^^

gunstig redt. En door uw arm van

'tbooze zwaard ontzet.

PAUZE.

5. Ontzet mij, red my uit der vreemden

handen, Wier leugenmond my wreev'-

lig aan durft randen; Hun rechterhand

't bedrog den ruimen teugel viert. Zoo

zullen zich, als planten, ^onze zonen,

In hunne jeugd, reeds groot en sterk

vertoonen; De dochters zijn, als steenen,

naar den eisch Gehouwen, op de hoe-

6. Zoo word' in 't land de handel ruim

gedreven. En voorraad steeds na voor-

raad uitgegeven; Zoo blijk" uw gunst,

die 't vee in overvloed, By duizend, ja

tienduizend werpen doet; Ons runder-

vee zy sterk en wèl geladen; Geen uit-

val of geen inbreuk moog' ons schaden;

Dat geen gekrijsch de rust der stad

verstoor'. Noch iemand daar van boo-

7. Welzalig is het volk, dat, dus geze^^ ^ k> <> /^
gend, Dit heug'lyk lot door 's Hemels

^m^^
gunst bejegent; Welzalig is het volk,

dat, by 't genot Van overvloed, den Heek

hoeft tot zyn God.

0^

DE CXLV PSALM. /^cT

God, rayn God, Qt\j aller vorsten
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Heer, Ik zing, verheugd, \iw grooten

naam ter eer; Ik zal den roem van uvye

majesteit Verhoogen tot in d'eind'looz'

.
eeuwigheid ; 'k Zal dag aan dag U eer

en dank bewijzen. De Heer is groot;

^
al 't schepsel moet Hem prijzen; Zvjn

boven. Laat elk geslacht zijn werk en

Hij doet zijn gunst aan allen klaar be-

merken; zyn goedheid is verspreid op

almacht loven.

2. Ik zal, o Heeb, dien ik mün Koning

noem, Den luister van uw majesteit en

roem Verbreiden, en uw wonderlijke daan

Met diep ontzag aandachtig gadeslaan

Elks juichend hart zal uw geducht ver-^^
T .1 ^ ? ^

mogen, De groote kracht van uwen arm

verhoogen; Ik zal myn stem met al-

ler lofzang paren, En overal uw groot-

3. Zü zullen, uit de volheid van 't gemoed,

Gedachtig aan den milden overvloed Van

uwe gunst, die roemen bü elkeen, Ea

juichen van al uw gerechtigheên. De

Heeb is goed en vriend'lijk en weldadig.

al zijn werken.

PADZE.

4. Al wat Gij wrocht, zal juichen tot uw

eer; Uw gunstvolk zal verblyd U zeeg'-

nen. Heer, En roemen van uw konink-

rük, uw macht, Uw heerlijkheid en God-

delijke kracht; Om, waar zich 't hart ooit

3 ~ A & ^ S » ts ='^
1 1 I '

'

voelt in leerzucht blaken. Uw heerlijk-

heid, uw macht bekend te maken, En

d' eer uws rijks, zoo groot, zoo hoog

verheven, Voor aller oor den hoogsten

roem te geven.

5. Uw heerschapptj verduurt zelfs d' eeuwig-

heid; Uw koninkrük is eind'loos uitge-
-

.-. ft 1 .V *> a

— » O ^
I

' - —
breid. Gy ondersteunt hem, die voor 't on-

heil zwicht; Wie nederstort, wordt door

U opgericht, 't Ziet al op U; 'tbiyft al-

les op U wachten; Gij sterkt door spys,

ter rechter tijd, hun krachten; g' Ontsluit

uw hand, ontfermend en weldadig. Opdat

uw gunst al wat er leeft verzadig'.

Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; I 6. De Heeb is recht, in al z^n weg en
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werk; Z\jn goedheid kent in 't gansch

heelal geen perlc. Hu is nabü de ziel,

die tot Hem zucht; Hü troost het hart,

dat schreiend tot Hem vlucht; Dat on-

geveinsd, in 't midden der ellenden, Zich

naar Gods troon met zijn gebeên blijft

wenden. Hü geeft den wensch van al-

Ë?=F=^ =^g^=^ S r=5f

len, die Hem vreezen; Hun bede heeft

Vrzr.
S^^m^^

"^-^—?-=^
Hij nimmer afgewezen.

]L_1ZI
7. De Heer bewaart de ziel, die Hem

^ :3^^ ^ ^m ^
bemint; Maar Hij verdelgt, dien Hij godd''^^ ^\

t t
^

loos bevindt. Mijn blijde tong zal roe-

j~9 » „I » <v gft \ i j
^

men in den Heek, En alle vleesch zal

juichen tot Gods eer.

DE CXLVI PSALM. TfJ
pi -^ » T" ^ x^i>-^^-j.

rys den Heer met blijde galmen;

\ i g ,r_4—

M

^-^. 9

Gij, mün ziel, hebt ryke stof; 'k Zal, zoo

lang ik leef, mijn psalmen, Vroolijk wijden

aan zijn lof; 'k Zal, zoolang ik 't licht ge-

niet, Hem verhoogen in mü'n lied.

2. Vest op prinsen geen betrouwen, Waar

men nimmer heil by vindt; Zoudt g'uw

band hun geest ontbindt, Keeren zij tot

d' aarde weer, Storten met hun aanslag neer.

3. Zalig hij, die, in dit leven, JakobsGodter

hulpe heeft; Hij, die, door den nood ge-

dreven. Zich tot Hem om troost begeeft;

Die zü'n hoop in 't hach'lijkst lot Vestigt

op den Heer, zijn God.

4. 't Is de Heer wiens alvermogen 't Groot

heelal heeft voortgebracht; Die genadig

uit den hoogen Ziet, wie op zyn bijstand

wacht. En aan elk, die Hem verbeidt,

Trouwe houdt in eeuwigheid.

PAUZE.

5. 't Is de Heer, die 't recht der armen, Der

l—}> kj> g- ^m
verdrukten gelden doet; Die, uit liefderijk

erbarmen, Hongorigen mild'lyk voedt;

Die gevang'nen vryheid schenkt. En aan

hun ellende denkt.

6. 't Is de Heer, wiens mededoogen Blin-

den schenkt het lieflijk licht; Wie in 'tstof

lag neergebogen. Wordt door Hem weer

opgericht; God, die lust in waarheid heeft,

Mint hem, die 'rechtvaardig leeft.

7. 't Is de Heer, die vreemdelingen Met

een wakend oog beschouwt; Weöuw en
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wees, in twistgedingen En in kommer,

staande houdt; Maar zyn arm, der vromen

hoop, Stuit de boozen in hun loop.

8. 't Is de Heeb van alle heeren, SionsGod,

geducht in macht, Die voor eeuwig zal

regeeren, Van geslachte tot geslacht. Si-

on, zing uw God ter eer; Prijs zvjn groot-

heid; loof den Heeb.

DE CXLVII PSALM.lïf

3. Zeer groot is onze Heeb, vol krach-

ten; Onpeilbaar diep zün Gods gedachten;

Daar zvjn verstand, nooit af te meten,

Ver overtreft al wat wü weten. Zacht-

moedigen wil Hü bewaren, Hü houdt

ze staand' in hun gevaren; Maar god-

deloozen doet Hij bukken. Bezwijken

i

aat 'sKkeken lof ten hemel rij-

zen; Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!

't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,

Die lieflijk zijn, en harten treffen. De

Heeb wil ons in gunst aanschouwen;

HiJ wil Jeruzalem herbouwen; Verga-

ren en in vree doen leven Hen, die uit

2. Hij heelt gebrokenen van harte, En

Hij verbindt z'in hunne smarte. Die, in

hun zonden en ellenden. Tot Hem zich

ter genezing wenden. Hij telt het groot

getal der starren. Die 't scherpst ge-

zicht op aard' verwarren; Hij roept dat

talloos hejr te zamen, En noemt die al-

onder d' ongelukken.

4. Zingt beurtelings, en dankt denHEBBE;

Zingt psalmen onzen God ter eere; Dien

God, die, voor het oog der volken. De

heem'len dekt met dikke wolken; Die

d' aarde kroont met gunst en zegen, En

haar besproeit met vruchtb'ren regen;

Die 't gras, door mild' en frissche droppen,

Doet groeien op de heuveltoppen.

PAUZB.

5. God wil al 't vee steeds spijzen, laven

;

Hij hoort de stem der jonge raven. Hij

heeft geen lust aan 's menschen krachten,

Aan hen, die daaruit heil verwachten; De

macht van 't paard en 's mans vermogen

Zijn beide nietig in zijn oogen; Aan die
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vertrouwen op hun beenen, Wil Hij geen

gunst of hulp verleenen.

6. De Heer betoont zyn welbehagen Aan^^ ^m <> o- ^ ^
hen, die need'rig naar Hem vragen, Hem

vreezen, zijne hulp verbeiden. En door

zyn hand zich laten leiden; Die, hoe

het ook moog' tegenloopen, Gestadig op
UI . I -t— -:r-7— . O A =5=

zUn goedheid hopen. O Salem, roem

den Heek der heeren; Wil uwen God,

7. Hy wil in gunst uw heil bewerken,

V' i - ' ^ '>^ ——o <^
De grendels uwer poorten sterken, En

zegent in uw land uw kind'ren; Hjj

doet geen krijg uw wasdom hind'ren;

Hü deelt den liefelijken vrede Zelfs aan

strooit weer, ten bekwamen stonde, Den

rijm, als stuivend' asch, in 't ronde.

9. Wie zou niet voor Gods grootheid buk-

ken? Hü v^erpt zijn ys daarheen als stuk-

ken; Wie zal bestaan voor zyne koude?

Daar niemand die verduren zoude. Moet

rtjm en ijs weer met elkand'ren, Op zyn

bevel, in vocht verand'ren; Want, waait

zün wind, de waat'ren vloeien. Rivieren

uw verste grenzen mede; Met vette

tarw' wil Hij u spyzen. En kronen met

zün gunstbewüzen.

8. Hü zendt op aarde zyn bevelen; Zün

woord loopt snel door 's werelds deelen;

Hü geeft de sneeuw, om 't land te dekken,

En tot een zachte wol te strekken ; Wier

*3^ 3fc=^ 3^
wond're vlokken voor elks oogen Gods

1rT-^=^=-^
macht en wysheid klaar betoogen; Of

10. Hü gaf aan Jakob züne wetten, Deed

Isrel op zün woorden letten; Hü leerde

z'in zün wegen wand'len. Zoo wou Hü

met geen volken hand'len; Die moes-

ten zün getuigenissen En zün verbonds-

geheimen missen. Laat dan Gods lof

ten hemel rüzen; Laat al wat adom

heeft, Hem prezen.

DE CXLVIII PSALM. / ^ (f

ooft God, zingt eeuwig 's Heere»

lof, Gü, die in 'tglansrük hemelhof, Die

in de hoogste plaatsen woont. Waar God

u zyn nabyheid toont; Looft Hem, gü,

eng'len, legermachten, Die op zyn wil ea
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wenk blü'ft wachten; Looft, held're star

ren, maan en zon, Looft d' Almacht,

looft der lichten Bron;

2. Verbazend hof van d'Opperheer, Gij,

ti l .
M t r

«E-^

hoogste hemel, zing zijn eer; Gij, wa-

teren, die uit de lucht Uw dropp'len stort

op veld en vrucht. Looft allen, looft

Hem met gezangen, Hem, die u 't we-

zen deed ontvangen, Die u een perk.

niet t'overtreên. Gesteld heeft door all'

3. Loof. aarde, loof Gods wonderdaan;

Gy, walvisch, grond'looz' oceaan; Gy,

sneeuw en hagel, damp en gloed; Gü,

stormwind, die zyn last voldoet; Gij, ber-

gen, heuvels, landen, stroomen ; Gjj,
•»-»-

ft .> , y
dierb're vrucht- en cederboomen; Looft,

looft des Scheppers oppermacht, Die u uit

4. Looft, kruipend wild en tam gediert';

J^ooft, vogels, Hem, die 't al bestiert ; Gü,

koningen en rechters, saam; Gy, vorsten,

volken, roemt Godsnaam: Q\], maagden,

]
]A ^ TT^ ^^^—t y u
S^ . SÜj jongelingen, La,at nimnier af

zlJn lof te zingen; Eerwaarde grysheid.

frissche jeugd, Weeet in den God uws

5. Looft, looft met waar' erkentenis Zijn

naam, die hoog verheven is; Dewijl ziJn

wond're majesteit Door aard' en hemel

is verspreid. Hy wou den hoorn, zoo
-l>— ft .V .

^ A A ^ .iN—T^

vol vermogen, Den roem van Israël

verhoogen; Dat woont bij Hem, 't heeft

zingensstof. Looft God; zingt eeuwig

m ^^^=5=

's Heeken lof.

L i^
DE CXLIX PSALM. /^^^

9 i>

ooft, looft den Heer, wien, onbe-
ft- o ^ A A /

t r ^ -> Y ^
dwongen. Een nieuw gezang zij toege-

zongen, In 't midden zyner gunstelingen,

Die Hem ter eere zingen. Dat Israël, met

biyden klank. Zijn milden Schepper loov'

endank'; Dat Sions kroost, metlofgejuich,

Zich voor zün Koning buig'.

2. Laat d' ijverige tempelreien Op fluiten

'sHoogaten naam verbreien; Hun psalm-

ir^ y r ? y o i f~^f=^^^
gezangen vrooiyk paren Met trommelen

en snaren; Nu God met lust ztjn oogen

slsiat Qp Jal^obs uitverJior^p zaad ; Zacht-
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moedigen zijn gunst betoont, En hen

8. Op 'theug'lijkst zien zü'n gunstgenooten,

Door 'theilsieraad, lum eer vergrooten;
3fc

Dies mogen zij van blijdschap springen,

Hl.»!'» » il 1 . I I

>~
kjiji::^^- i

^ 'f ^

—

<r -
<!> i^ =̂^=^

En op hun legers zingen. Het lied, ge-

wijd aan 'sHeeren lof, Die hooger rust

dan 't hemelhof. Vervult hun keel; hun

hand aanvaardt Een scherp tweesny-

dend zwaard.

4. Dus wil d' Almachtig', op hun smee-

ken, Door hen zich aan de heid'nen

wreken; Door hen de wreev'le volken

strafifen; EJk loon naar werk verschaf-

fen; Hun koningen in ketens slaan; Hun

grooten doen in boeien gaan, En 't recht,

geiyk 't beschreven staat. Volvoeren

DE CL PSALM. //^^

ooft God, looft zijn naam alom;

Looft Hem in z^jn heiligdom; Looft des

n; M^ 1

1

^^^
Heeeen groote macht, In den hemel z\j-

ner kracht; Looft Hem, om zün mogend-

heden. Looft Hem, naar zoo menig blyk

Van zijn heerlijk koninkryk, Voor zyn

m

2. Looft God, met bazuingeklank; Geeft

Hem eer, bewijst Hemdank; Looft Hem,

met de harp en luit. Looft Hem, met de

trom en fluit; Looft Hem, op uw blijde

snaren; Laat zich 'torgel overal Bij het

juichend vreugdgeschal, Tot des Hbe-

naar zijn raad.

B. Zoo zal de heerlijkheid der vromen Op

^^^ » f f :sz^

't luisterrijkst te voorschijn komen; Zoo

schenkt Gods goedheid hun begeeren ; Lof

zij den Heer der heeren.

3. Looft God, naar zijn hoog bevel, Met het
'

klinkend cimbelspel; Looft Hem, op het
'

schel metaal Van de vroolijke cimbaal;

Looft den Heer; elk moet Hem eeren. Al

wat geest en adem heeft; Looft den Heer,

die eeuwig leeft; Looft verheugd den

H£Bfi der beeréQ

!;;.-.*.,.•



E E N I G E

GEZANGEN.
DE TIEN GEBODEN DES HEEREN.

Exodus 20 : 1—17 Dent. 5 : 6—21.

yn ziel, herdenk met heilig beven,

Hoe God, met majesteit bekleed, Zijn wet

EX- ''^ » i i^^ ^
op Horeb heeft gegeven, "Waar Hij deez'

woorden hooren deed:

er~r ^ ^> ^ ^ 'M^ ^^
2. „Ik ben de Heer, uw God en Koning,

Jr—

.

A A 1 . A. ^ <> <» /

,Die van Egypte u bevrij', U leidend

„uit uw slaafsche woning; Dient dan

„geen goden nevens Mij.

8. „Voor beeldendienst zult gij u wachten

;

-»v- A I »• -V

,Ik ben de Heer, een ijv'rig God ; 'k Straf

„dien in drie en vier geslachten; Maar

„schenk mün dienaars 't zaligst lot.

4. „Misbruikt geenszins den naam des Hee-

„BBN ; Zweert nimmer eenen valschen eed

;

o A
fl .,. 1 -t— /

„Want hun, die zijnen naam onteeren,
ft *> ft .v 1 ~a ,v -

iJs züü g9jerg(le wr^^k gereed.

5. „Gedenkt en viert, met vee en magen,

„Den Sabbath, na zesdaagsche viyt; God

„schiep 't heelal in zooveel dagen, En

„heeft den Sabbath zich gewüd.

6. „Gy zult uw ouders need'rig eeren, Op-

„dat uw God, die eeuwig leeft, Uw da-

gen gunstig moog' vermeeren, In 't land,

i -f-f-^ ^ g^
„dat zijne hand u geeft.

7. „Gü zult niet doodslaan, noch u wreken.

„Breekt nooit den echt. Steelt niemands

„goed. Gy zult geen valsch getuig'nis spre-

„ken; Bemint elk met een vroom gemoed.

8 „Uw hart zal nimmer iets begeeren

Van alles, wat uws naasten is; Uw ziel

9. Ocb of wü uw geboOa volbraobteal
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Gena, o hoogste Majesteit! Gun door

't geloof in Christus krachten, Om die te

-^>—

^

doen uit dankbaarheid.

DE LOFZANG VAN MARIA.
Lucas 1 : 4G—55.

yn ziel verheft Gods eer^Miiii

geest mag blij den Heer Mijn Zaligma-

ker noemen, Die, in haar lagen staat, Zijn

dienstmaagd niet versmaadt, Maar van

zijn gunst doet roemen.

2. Want ziet, om 'sHeeren daan. Zal elk

geslacht voorlaan Alom miJ zalig spre-^ ^^^
ken; Wü'l God, na ramp en leed, Mij groote

dingen deed; Nu is zijn macht gebleken

H^» f^JE^^

nen ; Maar Hij verhoogt en hoedt Het nede-

rig gemoed. Waarin zijn Geest wil wonen.

6. Hij heeft, na lang geduld, Met goederen
^ ,K V-A .V X '

vervuld Der hongerigen monden; Hij

zag geen rijken aan; Maar heeft z', in hun-

nen waan, Gansch ledig weggezonden.

7. Zijn goedheid klom ten top; Hij nam

zijn Isrel op, Naar 'theil, zijn knecht be-

schoren; Gelijk Hij, ons ten troost, Aan

Abram en zijn kroost, Voor eeuwig,

had gezworen.

DE LOFZANG VAN ZACHARIAS.

3. Hoe heilig is zijn naam ! Laat volk bij

volk te zaam Barmhartigheid verwach-

tgZZL,^ f^^^^^ =̂^rT—'^=^^

I

ten; Nu Hij de zali.'heid. Voor die Hem

vreest, bereidt, Door al de nageslachten.

-|^(|; » |:^4=^-=^ ^
4. Des Heeren arm is sterk; Hy deed een^^ =^^ t-^^-l
m

krachtig werk; Die hoog zijn van ge-

E^^ ^ ^^=^
voelen, Heeft Hij verstrooid, verward,

6Bf=^^rr~r^
Met alles, wat het hart Dier trotschen

3fc

5. Die stout zijn op hun macht, Heeft Hij

pj!^ I
,. ^^^^=t=f^

versmaad, veracht, Gestooten van de tro-

Heer, die aan zijn erfvolk dacht, En,
jC> -(> » 6—A- -tv » A A »

door zijn liefderijk bestel, Verlossing

heeft teweeg gebracht; Een hoorn des heus

heeft opgerecht;^tGeen Davids huis was ^

toegezegd,^ Dat wil Hy ons nu schenken;

Gelijk Gods trouw, van 'saardryks och-

tendstond. Door der profeten wyzen mond,

Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

2. God had hun, tot hun troost, gemeld.

Hoe zyn gena ons redden zou Van on-

zer haat'ren wreed geweld; Nu blykt
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zün onveiwrikb're trouw, Nu toont Eij

ren toegezeid;^ Eg dat Hü wil geden-

ken Aan 't heilverbond, aan dien ge-

staafden eed, Dien Hü weleer aan Abram

deed, Aan zjjn verbond, dat van geen
ie

"Wanneer die blijde heildag rees. Van
_ y o <> A 4^v j, .

^-^—

^

'svijands dienstbaar juk. bevrüd, Hem

dienen zouden zonder vrees. Naar 't hei-

lig recht, in ware deugd. O dierbaar kind.

o sto f van vreugd. Geschenk van 't Alver-

mogen, Elk noem' u Gods profeet, en

geev' u eer; Gij treedt voor 'taanschün

van den Heer, En baant zyn weg door

in Jakob op doet gaan, De zon des heils

strekt deez' zon een helder licht. Dat

hem in schauw des doods bestraalt, Op

't vredepad zijn voeten richt.

7}

DE LOFZANG VAN SIMEON,
Lucas 2: 29—32.

00 laat Gij, Heer, uw knecht. Naar

^^
't woord, hem toegezegd, Thans henen-

gaan in vrede; Nu hü uw zaligheid,

Zoo lang door hem verbeid, Gezien

? t r-»-?^

4. Dus wordt des Heeren volk geleid,

Door 't licht, dat nu ontstoken is. Tot

kennis van de zaligheid, In hunne schuld-

verscheen. Dan nu, door God barmhartig-

heên, Die, met ons lot bewogen, Om ons

van zond' en ongeval t' ontslaan, Een star

heeft, op zijn bede.

2. Een licht, zoo groot, zoo schoon, Ge-

daald van 's hemels troon, Straalt volk bü
—

f- ^ '>»^ ^ é '

i

' -é '

volk in d'oogen; Terwyl 't het blind

gezicht Van 't heidendom verlicht. En

Isrel zal verhoogen.

HET GEBED DES HEEREN.
Matth. 6 : 9—13. Lucas H : 2-4.

rijk der heerHjkheid De heem'len hebt

tot uwen troon, Wy roepen U, in uwen

Zoon, Die voor ons heeft genoeg gedaan,

Als onzen Vader need'rig aan.

2. Geheiligd word' uw naam; ai, geef, Dat
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elk, waar hij op aarde leev', Dien Va-

dernaam erkennen moog'; Uw deng

den roeme hemelhoog; Dat elk, als kind,

aan U gelyk', En in zijn doen uw

beelt'nis blu'k'.

3. Uw koninkrük koom' toch, o Heer;
-<» T

—

I I .v y

Ai, werp den troon des satans neer; Ee

i

i

geer ons door uw Geest en woord; Uw

lof word' eens alom gehoord, En d' aarde

met uw vrees vervuld. Totdat G' uw

rijk volmaken zult.

i5
4. Uw wil geschied', uw wil alleen, Als in

den hemel hier beneên; Uw wil is altoos

wtjs en goed; 't Is majesteit al wat Gij

doet; Dat ieder stil daarin berust', En uw

r^-
bevelen doe met lust.

^
5. Geef heden ons ons daag'lijksch brood;

Betoon uw. trouwe zorg in nood; Gij

weet, wat elk op aard' behoev' ; Dat ons

dan geen gebrek bedroev'; Dat nooit

uw zegen van ons wijk'; Die maakt al

schonden al te snood uw eer; De boos-

heid kleeft ons altijd aan; Wie onzer

zou voor Ü bestaan, Had Jezus niet

voor ons geleên? Wij schelden kwijt,

7. Leid ons in geen verzoeking ooit; Ver-

berg voor ons uw aanzicht nooit; Gij
^ -it A „rrS ö-. ê ^ Vi

weet het, onze kracht is klein, De drif-

ten veel, en 't hart onrein; Wat wordt
3>- "

'

er van ons in dien staat, O Vader, zoo

8. Verlos ons uit des boozon macht; Be-

scherm, en sterk ons door uw kracht;

Wij zijn toch zwak, zyn sterkt' is groot;

Dus zijn w'elk oogenblik in nood; Hier

komt nog vleesch en wereld bij ; Ai, sterk

9. Want uw is 't koninkrijk, o Heer, Uw

^Jti^

ons dan, en maak ons vrü.

.4: > f=^l ^ l_l.
^
-*!

T^ l t r ^^ ^ ^^-^^^^^
is de kracht, Uw is al d' eer. U, die

ons helpen wilt en kunt. Die, in uw
. T i-f^ ^m
Zoon, verhooring gunt, Die door uw

Cf^ F=4 ^m
Geest ons troost en leidt, U zü de

lof in eeuwigheid.

10. Ja, Amen, trouwe Vader, ja; Wij ma-

ken staat op uw gena. Ons hart, o God, die
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alles ziet, Veroordeelt ons in 't naad'ren
lil ,. O—<»-

B5E r-f—

r

^^
niet; Het zegt, daar G'op ons bidden let.

Geloovig Amen op 't gebed.

DE EERSTE BEEIJMIKG VAN DE

XII ARTIKELEN DES GELOOFS.

.G^
o o <>

- ^^m̂
eloof in God, den Vader, groot

van macht. Die hemel, aard' en zee heeft

voortgebracht; Eu in Gods Zoon, zijn

een'gen, onzen Heer, In Jezus, dien ik

als den Christus eer; Die uit een maagd,

'^^m
na heiig' ontvangenis Van 's Heeren

Geest, voor ons geboren is; Die voor ons

leed in Pontius' gerecht, Bespot, gekruist.

gedood, in 't graf gelegd. Ter helle daald',
-<>—

/

en op den derden dag, Zijn volk tot heil.

Opnieuw het leven zag; Ten hemelvoer,

en daar in 't heerlijk leven Ter rechter-

hand ziins Vaders zit verheven; Van waar

hfl weer zal komen, op ztjn troon, Ten oor-

deel van de levenden en doön.

2. 'k Geloof ook in den Heil'gen Geest,

dien w'eeren, Die onzen geest wil troos-

ten, leiden, leeren. 'k Geloof een Kerk,^
een algemeen genootschap, Geheiligd, en

vergaard door 's Hemels boodschap ; Dat

Christus' volk in heilgemeenschap leeft;

Dat God, om 't bloed zijns Zoons, mijn

schuld vergeeft; Dat ook mijn vleesch zal

uit het stof verrijzen. En ik mün Godin

't eeuwig leven pryzen.

DE TWEEDE BKRIJMING VAK DE

XII ARTIKELEN DES GELOOFS.

\_A eloof in God, den Vader, die

: ^^ ^v t y f ër--^^
51-4 - ' t t ^T-T~-l,

't heelal Geschapen heeft, en houdt in we-

"r t t
^~^ A ^

zen. En dat Hij, om zijns Zoons wil, zal

1 1'
<> <> ^^

^t=^

^-«^
Mijn Vader ziJn, mijn smart genezen, Mij

^=#^
schenken al het noodig goed, En 't kwaad,

m—rT~r^=--^- '>"h^^
dat mij op aard' ontmoet. Genadig doen^ t ^

"

^ "-^
t ^ t ->^-

ten beste keeren; Zijn almacht zal my

EE -^ » fl • <^ ^ ^
~

<' ^l
^

steeds behoên; Dat wou Hü, als mtjn

Bondgod, zweren; Dit wil Hy, als mijn

2. 'k Geloof daarbij in Jezus, onzen Heer,

Des Vaders Zoon, zijn eengeboren', Dien

ik gelijk den Vader eer, Den Ohristus, van

God uitverkoren; Ontvangen van den
gV- O » . ^-

Geest van God, Maria's zoon, gehoond,

bespot; Die in Pilatus' tijd, door lijden

En kruisdood, heeft voor ona betaald;

Begraven is, na angstig strijden, En dus
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ter helle neergedaald.

3. Hü stond weer op, ons tot gerechtigheid,

Toen 't derde licht rees uit de kimmen;

Om, nu bekleed met majesteit, Ten der-

dgn hemel ^op te klimmen. Waar hij.

in hoogstverheven stand. Ten troon

zit aan Gods rechterhand; Vanwaar wjj

hem ten oordeel wachten. Met eng'-

len en bazuingeschal, "Wanneer Hü

alle de geslachten, 't Zij dood of le-

vend, richten zal.^ ,. y r~<> ^ .b=$^
4. 'k Geloof ook in den Heil'gen Geest,

n̂ u^ IZI~1T^S ^
die één Met Zoon en Vader is in we-

yo- M^-T i lU-x-^^
zen. 'k Geloof een Kerk, die algemeen,

Die Christ'lijk, van God uitgelezen, En

heilig is; waar klein en groot Van 't zelf-

de heil is deelgenoot; Dat God mijn

zonden wil vergeven ; En dat mu'n

vleeech, weer opgewekt^, Dan eeuwig.

met mün ziel, zal leven, Volzalig, heer-

lijk, onbevlekt.

BEDEZANG VOOR DE PREDIKATIE.

God, die onze Vader zijt; Die

t' allen t^d' Ons uwe tegenwoordigheid,

In Christus, wiltbetoonen, Wanneer men,

in uw naam vergaard, Uw Woord ver-

klaart; Zie ons nu saam daartoe bereid;

Uw Geest koom' bij ons wonen; Ontsluit^^ :«= ^
des dienaars hart en mond; Wil hem

f^=Y"^T=^^=^ j ^^^
en ons verlichten; Opdat Hü", uit uw^ éE^E^^^
heilverbond, Zichzelf en ons moog' stich-

ss^;r'^=g^-^ ^-
.y g

ten, En wy, op uwe leer gegi-ond, Ons

leven daarnaar richten.

MORGENZANG.

^^mè
ij danken U, barmhartig God,

fi^ i^
Beschikker van ons deel en lot. Voor

m m
uwe lioed' en trouwe wacht. Ons weer

e£ee^ Ö
betoond in dezen nacht.

2. Verleen ons, na genoten rust, Opnieuw

gezondheid, kracht en lust; Daar 't lichaam.

door den slaap verkwikt. Zich weder

tot den arbeid schikt.

3. Dat wy ons ambt en plicht, o Heer,

^m -.^^^ ^^^
Getrouw verrichten, tot uw eer; Dat

uwe gunst ons werk bekroon'. Uw Geest

ons leid', en in ons woon'.

4. Zie op ons neder in gena, Opdat ons

werk voorspoedig ga; En scheld ons
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m ^ ^m
alle misdaan kwijt, O Heer, die vol

ÈFE ^m
ontferming zi.jt.

5. Verlicht ons hart, dat duister is ; Wil ons,

eÖ :3S=«^ ^-^m
naar uw getuigenis, Doen vlieden alle kwa-

i^ ^ ^m
de paan, En yv'rig in uw wegen gaan.

6. Schenk uwen zegen bü uw woord;

^^ m ^ ^^
Het rijk des satans word' verstoord;

^^ ^^=^ ^
Sterk leeraars, sterk enz' overheid, In

fc ^ m
't werk, door U hun opgeleid.

7. Troost allen, die, in nood en smart. Tot—I iV A: 1 A-, A A «^^ ^
U verheffen 't angstig hart; Maak ons

g ^ ^
in tegenspoeden stil; Hoor ons, o God,^

om Jezus' wil.

BEDEZANG VOOR HET ETEN.

O.

ttlnnrrr^-"^"^ ^
Vader, die al 't leven voedt. Kroon

El i f ? l^ ~t J'^^- » f~T^

i
onze tafel met uw zegen. En spijs en

te^ 3^^
drenk ons met dit goed. Van uwe milde

\̂ ^^=M=h 4 I U ~n:7
hand verkregen. Leer ons voor overdaad^ r~Trt~w
ons wachten; Dat w' ona gedragen als

't behoort; Doe ons het hemelsche betrach-

Bi; ? ,' i

^

^
ten; Sterk onze zielen door uw woord.

0^

DANKZANG NA HET ETEN.

Heer, wij danken U van harte.

Voor nooddruft en voor overvloed ; Waar

menig mensch eet brood der smarte. Hebt

Gij ons mild en wèl gevoed; Doch geef,

dat onze ziele niet Aan dit vergank'lijk le-

ven kleev'. Maar alles doe, wal t-^' ^ebievlt.

irr \\^i TT 1<-iAit'En eind'lijk eeuwig bij U leev

0^
AVONDZANG.

A . I .V-
UM> t t "^1 t~T

groote Christus, eeuwig licht.

V^~tl^^=^^^^
Niets is bedekt voor uw gezicht; Die ons

SEd f <r-1-n m ^
bestraalt, waar wij ook gaan, Al schijnt

^ t "M^^^^
geen zon, al licht geen maan.

2. Toon ons uw goedheid en uw macht,
tV- ^—^^

1
: rt X X—»^

Door uw bescherming, dezen nacht; Be-

hoed ons tegen ramp en leed. En blijf

tot onze hulp gereed.

3. Verkwik ons door een zoete rust.

Om goed te doen met nieuwen lust;

Dat onze slaap gematigd zij. Ja zelfs

4. Houd ons gemoed voor U bereid, Op-

dat het blü uw komst verbeid'. Daar

't in een stil vertrouwen leeft. Dat Gü

ons onze schuld vergeeft.

5. Bescherm ons, in den hangen tiJd Van

zielsverzoeking en van stryd; Laat nooit
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den boozen vvjand toe, Dat hij ons

6. Behoed het gansche Christendom; öeef

dat in kruis uw vravigd weerom; Ver-

troost het neergebogen hart, En heel in

gunst der kranken smart.
o . —

t

r —1> A ... ,^

7. O Vader, dat uw liol'd' ons blijk'; O
4V A I iN -TT 7sr->^

Zoon, nnaak ons uw beeld geluk ; O

Geest, zend uwen troost ons neer; Drie-

T=t=^ n^
eenig God, U zy al d'eer.

m^

4-f--A'

B. MOL.

ï
zs

<«~
, -V

B. DUUR.
: X tV

. —^^—»^

M4-
—<r-

re

——^>—*^ /
mi fa sol la ei ut:

f= P=

—

»

Sol—»— la ci ut re mi
A X :

fa sol:

%k
Ut ei

-'^ « 0:; ^
la sol fa mi re

-^\= tfc

Sol fa

« V ^ ,jj_

mi re ut ci ""la"" sol.

—

PSALMEN EN GEZANGEN,
WELKE MEN OP ÉÉNERLEI WIJZE ZINGT.

Psalm 5 en 64.

U en 53.

17, 63 en 70.

18 en 144.

24, 62, 95 en 111

28 en 109.

30, 76 en 139.

31 en 71.

33 en 67.

36 en 68.

iQ ea 82.

Psalm 51 en 69.

a 60 en 108.

„ 65 en 72.

, 66, 98 en 118.

„ 74 en 116.

„ 77 en 86.

„ 78 en 90.

„ 100, 131, 142, Morgenzang.

„ 117 en 127.

, 140, De 10 Geboden.



ALPHABETISCH EEGISTER
VAN

ALLE PSALMVERZEN.

A.
Ps.

Aan de zon schonk Gods gezag '.

. 186

:

Aanbidt Hem need'rig al uw leven . 96

;

Aans. mijn ramp, verhoor mij Heeb; 13:

Aardsche machten, looft den Heer, 9

:

d'Aard' hief uit der waat'ren schoot 136:

't Aardrijk en de hemelbogen . . . 102

:

d' Aarde sloeg van schrik aan 't beven 77 :

Ach, de Heer heeft mij doen bukken 102

:

Ach, waarom trekt G'uw hand dus
van ons af, 74

:

d* Afgoön van het Heidendom, , . 135

:

Ai, hoor naar hen, die in gevang'nis

kwijnen; 79:

Ai, ruk het woord der waarheid niet

te zeer, 119 :

Al, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin; 119:

Ai zie, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat

zonen 133

:

Al ben ik met die smart beladen, . 109

:

Al d' aard' en alles, wat zü geeft, 24

:

Al d' afgoón zyn slechts ydelheden ; 96 :

Al de heid'nen, door Juw handen . 86

:

d'Algoede God, die door zyn groote

kracht 115

:

d'Algoede God zij ons genadig,. . . 67:

Al nam ik van den dageraad . . . 139

:

Als een kleed zal 't al verouden, . . 102:

Als God ter hooge vierschaar steeg, 76

:

Als ik, omringd door tegenspoed, . . 138

:

Als ik 't ambt ontvangen zal, ... 75 :

Als mij geen hulp of uitkomst bleek, 142

;

Als 't mij benauwd of bang gevallen is, 119:

Als voor 't oog der nageburen, . . 102

:

Al 't aard'rijk smeek' U, neergebogen, 66 ;

Al 't god'loos volk verdoet G' als

schuim van d' aard' 119:

Al 't recht is van hun mond geweken, B

Al, wat Gij wrocht, zal juigen tot

uw eer; 146

Al, wat hii] beeft, boe b^ moQg' klagen, 109 :

22

80

1

15

1

8
5

8
1

5

15

5
4

2

2

72

9

2

60
9

4
6

Te. T8.

Al, wat Hy Izak heeft gezworen, 105: 6
Al, wie mij ziet, bespot mij boos te moê ; 22 : 4
'tAlwüs bestuur iJevestigt 's vromen
gangen; 37:12

d' Alwyze God beproeft wel eens
d' oprechten, 11 ; 8

Al zegt zyn hart : „mün huis zal

eeuwig staan," 49 : 4
Al zie ik zelfs een leger mij omringen, 27 : 2
d'Asch verstrekt mijn kwijnend harte 102: 5

B.

Beef, aarde, beef voor 's Heeren aan-
gezicht, 114 : 4

't Behaag' U Heer, naar mijn gebed, 17 : 1

't Behaag' U, mij te redden uit den
nood; 40: 7

't Behaag' U, mij gehoor te geven ; . 64 : 1

Behoud, o Heer, wil bijstand zenden, 20: 5

Behoud, o Heer, wil ons te hulpe
komen, 12 : 1

Behoud ons Heer der legermachten; 80:11
'k Bekend' o Heer aan U oprecht
mijn zonden ; 32 : 3

Bekleed, o hoogste Majesteit, '
. . . 182 : 6

Beminnaars van den Heer; .... 97 : 6

Bemint den Heer, Gods gunstge-
nooten: 81:19

'k Ben afgezonderd by den hoop . 88 : 3

'k Ben, door uwe wet te schenden, 88 : 6

'k Ben eeuwiglyk gedachtig aan uw
woord; 119:47

'kBen gewoon, in bange dagen, . •. 86: 4

k'Ben jong geweest en draag nu
grijze haren : 87 : 18

'k Ben met verschrikking aangedaan, 88 : 10

Beproef viü, van omhoog, .... 26 : 2

Beroof hen niet terstond van 'tleven, 59 : 6

Beschaam door mij de stille hope niet 69 : 3

Beschaam hun raadslag t' allen tjjde; 109:17

Beschaam, veracbr. de goddeloozen, 31 : 14
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Ps. VS.

Beschaam, verschrik hen eeuwiglijk . 83 : 10

Beschaam z' in hunnen trotachen waan, 35: 2

Bescherm mij tegen 'tv/reed ver-

mogen, 64: 3

Bescherm mij voor de goddeloozen, 140 : 4

Beschouw, herdenk uw vastge-

staafd verbond, 74 : 19

'k Betrouw op U; hoor myn gebeden ; 71: 1

'k Betrouw op God; Hij is mijn schild 18: 1

'k Beveel mijn geest in uwe handen; 31: 4

Bevrijd mü van 't gew. des snooden, 71 : 3

Bewaar mij toch, o alverm. God ; . . 16 : 1

Bew. mü voor 't gew. der strikken, 141 : 10

Bewijs, o Heek, uw knecht gena ; . 9 : 13

Bewys, o Heer, uw medeoogen; . . 31 : 7

't Blü bazuingeschal 81:3
Blü'f mü in mijne grüsheid sterken; 71:13
Blüft gij op Hem betrouwen, . . . 128: 4
Brandofferen, noch offers voor de

schuld, 40: 4

Breng over my al uw barmhartigh. 119:39
Bü dag, by nacht, ja t' aller ure, . . 55 : 6

Bü dart'le brassers aan den disch, . 35 : 8

By U, Heee, is de levensbron ; . . . 36 : 8

D.

Daal haastig ter verlossing neer, . . 70 : 1

Daal neder; neig, in gramschap fel

ontstoken 144 : 3

Daar bouwde Hij als hoogten zyne
muren, 78 : 35

Daar God, voor hen bezorgd in hun-
ne nooden, 78 : 12

Daar greep hen beving aan, verv. . 48 : 3

Daar heeft de vyand boog en schild, 76 : 2

Daar ik moet zien, hoe snoodaars
uwe wet 119:27

Daarna toog Israël, gedreven . . . 105 : 13

Daarom deed Hy in ydelheid hun
dagen 78 : 17

Daarom heeft zich myn kwynend
hart verblijd; 16 : 5

Daarom, o Heee, zal ik U eer bew. 18 : 15

Daar valt de vrees hun aan en breekt
hun kracht 14:5

Daar wordt uw lof verbreid, . . . 26 : 7

Daar zal ik David door mijn kracht, 132:11
Daar zal ons 't goede van uw woning 65 : 3
Daar ziet men hen dan zaaien ; . . 107 : 19
'k Dacht, hoe 'k God met vreugd voor
dezen 77 : 4

Dan dachten zy, hoe 't eeuwig Opper-
wezen 78 : 18

Dan, dan wordt Gods trouw verh. . 102 : 10
Dan doet uw toornig aangezicht . . 21:9
Dan ga ik op tot Gods altaren, . . 43 : 4
Dan hadden zij ons levende vernield, 124 : 2
Dan had geen mensch naar onze

klacht gehoort; 124 : 3

Dan maakt Hy weer woestijnen . . 107 : 18
Dan moogt g' in zegepraal uw voet, 68 : 12
Dan peinst de ziel: is 't waar? zou God 73: 6

Dao vindt Gy in onz' offeranden lust, 51 : 10
Dan vloeit myn mond steeds over van
uw eer, 119 : 86

Ps.

Dan wandel ik vol moeds op ruimer
baan, 119

:

Dan wordt de mensch door 't rijzend

morgenlicht 104

:

Dan wordt gena van waarheid blij

ontmoet 85

:

Dan wordt mijn naam met lofgejuich

geprezen ; 87 :

Dan zal de Vorst van al uw schoon
getuigen; 45;

Dan zal ik elk, die 't heilsp. bysteris, 51:
Dan zal ik hen, die dwaas of wreev'-

lig overtreên, 89:

Dan zal na zooveel gunstbewyzen . 72

:

Dan zal 't gejuig ten hemel dringen, 20:

Dan zingen zij, in God verblyd, . . 138

:

Dan zou ik voor uw godd'lijk oog . 63

:

Dan zullen alle menschen vreezen ; . 64:

Dan zult gy recht naar 't outer treden, 4

:

Dat Bazans hemelhooge berg ... 68

:

Dat, die godd'loos zijn , sidd'rend vreezen, 141

:

Dat elk verdrukt' uw bijstand eens
erlang'; 74:

Dat hen de dood als schuldheer veile, 55 :

Dat hen, o God; uw gramsch. sla, . 83:

Dat ieder, die U vreest, zich tot my
keer', 119;

Dat ieder schaamrood zij, 97:

Dat Israël nu zegge, blij van geest: . 124:

Dat Israël op den Herr vertrouw . 131

:

Dat mü, o Heer, uw goedertierenh. 119

Dat niets uit Gods gedachtenisse, . 109

;

Dat op uw klacht de hemel scheure ; 20

:

Dat 's Heeren zegen op u daal'; . . 134:

Dat slaan zal my het hoofd niet breken 141 :

Dat vreed' en aangename rust, . . . 122 :

Dat vrü; als groene telgen, .... 92:

Dat zal den Heer veel aangenamer
zijn 69:

Dat zich de hemelen verblyden : . , 96

Dat Sions berg weergalm' van vreugd; 48
De bergen zullen vi-ede dragen, . . 72

;

De bitt're smart verteert myn leven; 31

De booze keurt zich vrij van allle

banden, 12

De booze leugensprekers dolen ... 58
De booze neemt, door hebzucht aan-

gedreven, 37:

De dag is d'uw'; ook vormdet Gij

den nacht; 74

De Philistyn, de Tyriër, de Mooren, . 87

De goddelooze zal dit goede .... 112

De God des heils wil my ten her-

der wezen; 23
De Godheid sprak en donderd' in de

lucht; 104:

De Godsrivier doet G' overvloeien, . 65
De gouden zon weet, waar zy schuil

moet gaan, 104

De groote God, die 't recht verdedigt,

sloeg 14
De groote Schepper aller dingen . . 33

:

De harten der Egyptenaren. . . . 105
De heem'len zyn getuigen van zijn

recht; 60:

De Hees betoont zyn welbehagen . 147

23

12

6
7

14
10
3
8
3
9
8

8
11

20
9
6

40
4
1

4
21

8
1

8
6
3
4

13
8
5
2
8

8
3

11

16
3
6

4
7

10

2
7

14

3
8
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De Heeh bewaart de ziel, die Hem
bemint; 145:

De Heer, de God der legerscharen, . 46

:

De Heer, de God der legerscharen. . 46 :

De Heer, die goed, doch ook recht-

vaardig is; 129

:

De Heer, die 't waar' van 't valsch'

kan onderscheiden ; 12 :

De Heer heeft zich als d' allerhoog-

ste Koning, 103:
De Heer is aan de spits getreden, .118:
De Heer is God, erkent, dut Hij . . 100:
De Heer is groot, een heerlijk God,. 95:
De Heer is groot ; elk zing' zyn lof; 48

:

De Heer is mijn genoegzaam deel,

mijn goed; 119:
De Heer is mij tot hulp en sterkte, 118:
De Heer is recht in al zijn weg en
werk; 145:

De heerlijkheid der hoogste Majesteit 104

:

De Heer mijn Bondgod, was voor
dezen, . 94:

De Heer regeert, de hoogste Majest. 93

:

De Heer toch slaat der menschen
wegen ga, 1:

De Heer verlost en spaart .... 34

:

De Heer wild' op mijn kermen . . 6:
De Heer wou mij wel hard kastijden, 118:
De Heer zal hem, op 't ziekbed neer-

gestort, 41

:

De Heer zal in dit moeilijk leven; 94:
De Heer zal opstaan tot den strijd, 68:
De Heer zal steeds uw rechterhand

verzeilen; 110:
De Heer zal u steeds gadeslaan, . 121

:

De Heer zal ziJn een hoog vertrek . 9:

De heid'nen zi,jn, door waan misleid, 9:
De hemel blyft nog met den aard-

kloot staan, 119:
De hemel looft, o Heer, uw won-

dren dag en nacht; 89

:

De koningen, hoe zeer geducht, . . 68

:

De Koning rust op uwe trouw . . 21

:

De lofzang klimt uit Sions zalen . 65

:

De mensch zal eerl. vroolyk zeggen : 58

:

Denk aan 't vaderlijk meêdoogen, . 25 :

'k Denk aan U, o God, in 't klagen, . 42

:

Der boozen schaar heeft lang op mij
gewacht, 112

:

Der goden God verheft zijn stem met
macht, 50:

De rijkdom zal zy'n huis verzeilen; . 112:
De schrik des nachts doet u niet vliên 91

:

Des Heeren Engel schaart .... 34 :

Des Heeren vrees is rein ; .... 19 :

Des Heeren werken zijn zeer groot, . 111

:

Des Heeren wet nochtans, .... 19

:

Des Heeren woord is rein, en al zijn

spreken 12

:

De snoodste laster stroomt d' ontaar-

den 59:
De sprinkhaan en de kever kwamen, 105 :

De stammen, naar Gods naam gen., 122

:

De stedelingen zullen bloeien, ... 72:
De steen, dien door de tempelb. . . 118:

De stem des boners moet ik boorea; 44:

Pb. v8.

De stoute zondaars zullen snel . . 9 : 17
De trotsche dwaas zegt in zu'n boos
gemoed: 14: 1

De trotsche dwaas zegt in zü'n boos
gemoed

: 53 : 1

De trotschen, nijdig om mijn zegen, 140: 5
De velden zyn bedekt met kudden; . 65: 9
De volken zullen. Heer, U loven, , 67 : 3
De volken zullen U belijden, . . . 67 : 2
Dt vromen zullen verhoogen, . . . 140 : 13
De vruchten van hun huw'lijdsbed, . 21 : 10
De vijand dorst, by al ons leed, ons

tergen 137 : 2
De waat'ren keerden in hun kolk; . 106: 7

De wet zijns Gods is in zy'n hart ge-

schreven, 87 : 16

Dewijl hij hen verzaadde, 107 : 5
Dewijl zijn ziel mij teer bemint, . . 91 : 7

De wijnstok werd door hagel neer-

gesmeten 78 : 24
De zondaar zal verdelgd zyn op Gods
wenk; 104:18

De zotten overtreden;..•... 107 : 9
Die de vorsten, trotsch van moed, . 136 : 18

Die, door dien verdeelden plas . . . 136 : 14

Die glans straal' Ephr. in d' oogen; 80: 2

Die gunst heeft God zijn volk bew., 105 : 24

Die hier bedrukt met tranen zaait, 126: 3

Die hun land, dat d' oogen streelt, , 186:21
Die hij, van ver uit d' oorden, . . . 107 : 2

Die in onzen lagen stand; .... 136:23
Die in zijn wandel zich oprecht, . . 15 : 2

Die liefdeg. moet elk tot liefde nopen, 133: 2

Die met zijn tong niet achterklapt; . 15: 3

Die nooit zijn geld op woeker geeft; 15 : 5

Die onnatuurlijk' offerand', . . . .106:21
Die ons, onder 't leed gebukt, . . . 136:24
Dies heb ik, door hun tergend kwaad 95 : 7

Dies hebt G', o God, hun last verl., 106 : 25

Dies zwoer d' Almachtige, dat Hü . 106 : 15

Die, tot wering van 't geweld, . . . 136 : 17

Die voorheen mij teer beminden, . . 38:11
Die vorst Pharo's legermacht . . . 186 : 15

Die, wars van 't kwaad, niet in de
zonde leeft; 119: 2

Die zal, door 's Heeren gunst geleid, 24 : 8

Die zeggen : „wy, wy zullen zegepr., . 12 : 4
Die zyn volk, als by' de hand, . . . 136 : 16

Dikke wolken goten water; . . . . 77:10
Dit alles spoorde God tot wraak, . . 106 : 22

Dit doet Jozefs zaad 81 : B

Dit duurde, tot ik uit dien drom . . 78: 9

Dit hoorde God en heeft op 't felst

ontstoken 78 : 80

Dit hoorde God, en werd op 't hoogst
verbolgen ; 78 : 11

Dit is de dag, de roem der dagen, , 118 : 12

Dit is, dit is de poort des Hebeen; . 118:10
Dit loon kryg' elk van 's Heerbit
handen; 109:12

Dit lot is u beschoren, , 128 : 8
Dit overstelpt miJn geest met rouwe; 148: 4
Dit zag de zee met bevend' oogen aan, 114: 2

Doch gij, mijn ziel, het ga, zoo 't wil, 62: 4
Doch Jozefs tent liet Hy verachtltjk

varen: 78:84
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Doch om ztjns naams wil, om zijn

macht
Doch op u zien mijn schreiend' oogen

;

Doch riepen z' in d' ellende; . . .

Doch riepen z' in d' ellende ....
Doet bij uw harp de psalmen hooren;

Doe bü uw knecht weldadigheid, o

Heer;
Doe een teeken mij ten goede, . . .

Doe hen altoos onzeker gaan, . . .

Doe hen besch. slaan en bezwijken;.

Doe misdaan toe tot al hun euveld.;

Doe my niet mee vergaan, ....
Doe mij op 't pad van uw geb. treön;

Doe 't kwade, bij hen ondernomen, .

Doe tot vergelding. Heer derheeren;

Door al uw deugden aangespoord, .

Door Gods gena wordt mijne ziel ger.,

Doorgrond m', en ken mijn hart, o

Heer;
Door 's Hoogsten arm 't geweld ont-

togen, - . . .

Door uw arm en alvermogen . . .

Door uwen toorn vergaat ons kwij-

nend leven :

Door uw gramschap, fel ontstoken, .

Draagt Gü, o God, hen nog geduldig?
Durft gü bestaan te twisten met mijn

kracht?
Dus hebben z' ook doldr., onbesuisd,

Dus heeft de Heer tot mynen Heer
gesi^roken :

Dus krüg ik van mijn plicht, . . .

Dus toog 't verk. volk des Heeren .

Dus wordt gewis, in 't veilig samenl.,
Dus wil d' Almachtig' op hun smee-

ken,
Dus zy 's Heeren naam geprezen, .

Een dikke rook ging op, waar Hü
zich keerde,

Een godd'loos rot heeft my ten roof
gesteld ;

Een lasteraar, een leugenspreker, . .

Een listig volk heeft boos en trotsch
van aard,

Eenm. sprak God tot my een woord,
Een net belemmerd' onze schreden; .

Een stroom van ongerechtigheden .

d' Eenvoudigen wil God steeds gadesl.

;

Een vuurgloed gaat Hem voor, . .

Eerlang gedenkt hieraan het wereld-
rond;

d' Eersten van den Staat,

Eert geen uitlansch god,
Egypteland zag al het eerstgeboren' .

't Eind der aard werpt dampen uit ;

.

Elk, die Hem vreest, hoe klein hij zy
of groot,

Elk mocht zijn brood, zoo mild hem
toegemeten

Elk woedt om stryd, en toont zich
onbeschroomd ;

En ik, die Vorst, met zooveel macht
bedeeld, ...... .^ ... ,

Ps. VS.

106: 6

141: 9

107: 7

107 : 10

98: 3

119:
86:
85:
71:
69:
26:
119:
28:

140:
138;

57:

Pa. va.

2

139 : 14

66: 6

77: 9

90:
38:
5:

2:
74:

110:
19;

105:
11:

149:
102:

4
3

10

3

6

1

: 6
23

2

: 4
:12

18: 3

119:
140:

119:
62:
66:
65:
116:

97:

22:

47:
81

78
135

115

78

74

2

31

11

43
8

5

2

4
2

:14
: 5

:10
:26
: 4

:13

4
3

3
4
5

5
3
5
1

25

20

4

'k Erken nochtans, Gij, Gy zijt hei-

lig, Heer, 22

F.

Fnuik Gij, o HEERder goddel. kracht; 10: 8

G.

Gaat niet de mensch, als in een beeld,

daarheen 39

:

Gaat tot ztin poorten in met lof, . 100:

Gansch anders is 't met hem, die 't

kwaad bemint; 1 :

Gansch Gilead behoort aan mij; . .108:
Gansch Moab buigt zich dienstb. neer,' 108 :

Gansch Sion was verheugd, .... 97

:

't Gebergte smelt als was, .... 97

:

't Gebruis der zee doet Gij bedaren . 65 :

Gedenk aan David, aan zyn leed; . 132:

Gedenk aan 't woord, gesproken tot

uw knecht, 119

Gedenk den smaad, dien elk van uwe
knechten lijdt; 89

Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat

wij bedreven; 79

Gedenk, o Heer, gedenk aan d'Edo-

mieten 137 : 4
Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe

kort van duur ; 89 : 19

Geduchte God, hoor mijn gebeden; . 43 : 1

Geef dan eeuwig eer 99 : 8

Geef, dat myn oog het goed' aansch., 106: 3

Geef d' eer aan 't eeuwig Opperw. ; . 96 : 5

Geef Gij ons hulp in tegenheên ; . . 60 : 7

Geef Heer, den goeden uwen zegen, 125 : 4
Geef, Heer, den Koning uwe recht. . 72 : 1

Geef, Heer, opdat van angsten strijd 60: 3

Geef ons gena, geef ons gena, o Heer; 123: 2

Geef 't wild gediert', dat niets in 't

woên ontziet, 74 : 18

Geeft den God des hemels eer;. . . 136:26
Geen ding gesch. er ooit gewisser, . 33. 5

Geen druk beschaamt hun hoop in bange
ti,iden; 37:10

Geen geval, geen zorg, geen list, . . 75 : 4
Geen kwaad gerucht zal hem ontz. . 112; 4
Geen leeuw is heeter op de jacht; . 17 : 6
Geen onheil zal de stad verstoren, . 46 . 3

Geen vader sloeg met grooter meded. 103 : 7

Geen ijd'le zorg doe u van 't heil-

spoor dwalen; 37 : 3
Geleid door 's Heeren alvermogen, . 105 : 8

Geloofd zy God, die zyn genade . . 31:17
Geloofd zy God, wiens open' ooren, . 28 : 5
Geloofd zij Isrels groote God, . . . 106 : 26
Geloofd zy God met diepst ontzag, . 68 : 10
Gelijk de pijlen in de hand, . . . . 127 : 4
Gelijk een duif, door 't zilverwit, . . 68: 7

Gelijk een sprinkhaan omgedreven, . 109 : 14
Gelijk 't gebergt', dat hoog gerezen, . 125 : 2
Gelijk het gras is ons kortst, leven, . 103: 8
Gelijk zich die niet laat bezweren, . 58 : 4
Gemeene lieden immers zyn .... 62: 6
Genaak, gen. in gunste tot myn ziel; 69: 8
Gena, o God, bescherm mij door uw
band; . 56: 1
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Ps.
Gena, o God, gena, hoor mijn gebed : 51

:

Gena, o God, gena, hoor mijn gebeên : 57:
Gerechtigh. en recht heb ik gedaan . 119:
't Geroep des vijands doet mij beven; 55:
't Getal van mijn verv. is zeer groot; 119:
Getr. God, de heid'nen zyn gekomen; 79:
Getrouwe Heer, Gij wilt myn goed,

mu'n God, 16:
Gewis, Gij zult all' eeuwen door, . . 21

:

Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, 68:
Gezegend zij de groote Koning, . .118:
Gezegend zij de Heer, die l' allen tijde 144

:

God baande door de woeste baren, . 66

:

God bracht na tegenheden, . . . .107;
God breidd' een wolk uit om zyn

scharen 105

:

God deed zijn volk met wisse treden, 105:
God de Heer regeert; ...... 99

:

God, die helpt in nood, 99:
God, die het recht met kracht verde-

digt, sloeg 53

;

God, die op 't recht zijn troon wil
stichten, 7

.

God, die vrees'lü'k is en groot;. . .135:
God geeft den wijn, tot vreugd voor

't hart bereid : . , 104 :

God geeft zyn gunstvolk moed en
krachten; 28:

God heb ik lief, want die getr. Heer, 116

:

God heeft bü ons wat groots verricht : 126

:

God heeft de waap'nen aangegrepen ; 7

:

God heeft voor 't groote licht, ... 19:
God heerscht als Opperheer;. ... 97

:

God is bekend bü Juda's stam, ... 76

:

God is een toevlucht voorde zünen, . 46:
God is goed; looft Hem te zaam . .135:
God is groot; ik weet, dat Hij . . . 135;
God is myn licht, mün heil, wienzou

ik vreezen ? 27

:

God is op 't hoogst geducht in zijner
Heil'gen raad, 89

:

God is 't verbroken hart 84:
God laat hen nooit in 's haters wreed
vermogen; 37:

God roeit hen uit, die 's vromen rust
verstoren; 37

:

God schiep aan des hemels trans . . 136

:

God slaat een gram gezicht .... 84

:

Gods macht verbreekt den arm der
goddeloozen, 37

:

Gods oifers zijn een gansch verbro-
ken geest, 51

:

God sprak, en deed de vorsten weten : 105 :

Gods rechterhand is hoog verheven; 118:
God stilt, alom de ooreloogen : . . . 46 :

God vaart voor het oog, 47

:

Gods verborgen omgang vinden . , 25

:

Gods vriend'Hjk aangezicht .... 97

:

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 68:
God wil al 't vee steeds spijz., laven; 147:
Gods wraak ontwaakt en trekt den

trotschen tegen, 37

:

God zal hen zelf bevest. en schragen, 87 :

God zal mij hooren en hen plagen, . 55:
God zal mijn hoofd nu boven 'a vy-

ands bend«a 27:

Pb. v8.
God zal u voor zijn wr. doen bukk., 52 : 4
God zal ziJn waarh. nimm. krenken, 105: 5
God zorgt, ais 't leed genaakt, . . . 34 : 10
God zu' altoos op 't hoogst geprezen; 66:10
Gord, gord, o Held, uw zwaard aan
uwe zyde : 45 : 2

Groot en eeuwig Opperwezen; . . . 38: 1
Gun leven aan m;jn ziel, dan looft

mu'n mond 119:88
Gü boozen, wijkt, opdat ik steeds 'tgebod 119 : 58
Gij deedt hem wel, een weinig tijds

beneden, 8:5
Gij deedt mü veel benauwdh. smaken, 71 : 15
Gü, die geducht zijt in vermogen . . 5:4
Gü, die God vreest, gy allen, pryst
den Heer; 22: 12

Gij, die hem gunstig hebt gered, . . 21 : 3
Gij doet ons bevend rugw. wüken, . 44: 6
Gü doet ons tot een spreekw. strekk. 44 : 8
Gij evenw., Gü bluft dezelfd'o Heeb; 74:12
Gü geeft, dat d' uitg. van den morgen 65 : 6
Gü geeft hem, wyd en züd in alle

landen, 8:6
Gü grieft mij door uw schamp're
woorden, 52 : 3

Gü hebt èn metgezel èn vrind, . . . 88 : 12

Gy hebt m'in 't hart meer vreugd geg., 4: 4
Gü hebt mü. Heer, met kracht om-
gord tot stryden; 18:11

Gü hebt mij in den kuil gelegd, . . 88: 4

Gü hebt myn gansch gestel doorgr., . 139 : 7

Gy hebt my uit den twist des volks
verheven, 18 : 13

Gü hebt mij van myn kindsche dagen 71:12
Gy hebt myn weeklacht en geschrei. 30: 8
Gy hebt mün ziel bev. voorden dood; 66: 6
Gü hebt, o Heer, in 't doodl. tüdgewr., 116: 5

Gy hebt uw land, o Heer, die gunst
betoond; 85 : 1

Gy hebt uw troon van eeuwigh. gegr. 93 : 2

Gü hebt uw volk een harde zaak. . 60: 2

Gij hebt van acht'ren my bezet; . . 189: 8

Gy hebt veel goeds bij uwen kn. ged.; 119:38
Gy hebt weleer van hem, dien Gij

geheiligd had 89: 9

Gy hebt, wyl niets Uw oog weerh., . 189 : 9

Gy, Heer, Gü zet den boozen palen, 65:14
Gy, Heer, verdelgt den logenspreker 5 : 6

Gü, hemel, aard' en zee, vermeldt
Gods lof; 69 : 14

Gy immers. Heer, Gij zyt het, door
Wiens macht 22 : 5

Gy, Koninkryken : zingt Gods lof; . 68 : 16

Gü maakt eerl. my 't levenspad bek. 16: 6

Gij, met hen begaan, 99: 7

Gy overstr. het menschd. ;zyn verm. 90: 3

Gy scheldt en straft vervl. hoovaardy, 119:11
Gü schiept het barre noord' en 't zoe-

le zuiden saÊ,m; 89: 6

Gy scheldt de heid'nen keer op keer, 9: 6

Gü, 's Hekken kn., looft den Heer; 113: 1

Gy spleet weleer de Schelfzee door
uw kracht 74:18

Gy spot verg., beschimp, den raad . 14: 6

Gy temt de woeste zee, zy luistert

naar uw wil; 89: 5
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PS. VS.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht

van hunne kracht; 89: 8

Gij toetstet mü bij dag en nacht; . . 17 : 2

Gij volken, hoort, waar g'in de we-

reld woont, 49 : 1

Gij volk, uit Abraham gesproten, . . 105 : 4

Gij vondt in ons een welbehagen, . 80 : 6

Gij vrees'lijk zijt Gij in 't gericht: . 76: 4

Gij weet, o God hoe 'k zwerven moet
op aard' ; 56 : 4

Gü zalft mijn hoofd; Gij doet mijn
blijdschap groeien 23: 3

Gij, "zal hij zeggen, zijt mijn Vader
en mijn God, 89:12

Gij zelf, o God, die uit uw woning, . 44: 3

Gij zit, gij spreekt van uwen broeder

kwaad; 50: 8

Gij zoldert in de waat'r. uwen troon, 101: 2

Gij zult aan d' een en d'and're hand, 91: 4

Gij zult met luister mij omringen, . 71 : 16

Gij zult nieuwe dagen voegen, . . . 61 : 5

Gij zult nochtans het leven derven, . 82 : 4

Gij zuil opstaan, ons beschermen, . 102 : 7

Gij zult uw volk een schuilpl. wezen; 31:16
Gij zult uw volk in bange tegensp. . 21 : 7

Gij zijt alleen, (wat zou ik vreezen?) 81: 3

Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in

gevaren ; 32 : 4

Gij zijt mijn God, U zal ik loven; . 118: 14

Gij zijt, o Heer, van d'allervr. jaren, 90: 1

Gij zijt volm., Gij zijt rechtv., Heer; 119:69

H.

'k Haat ranken, vol van kwaad' en bit-

're vrucht, 119:57
'k Had hun haters ras 81 : 16

'k Had om mijn haters 't kleed gesch., 35: 7

"^k Had u dan tot spijs' 81 : 18

't Hart schokt In mij heen en weder, 38 : 10

Haters van den Heer, 81 : 17

'k Heb aan dit volk, dat Mij vergat, 95 : 6
'k Heb and'ren al de rechten van uw
mond 119: 7

'k Heb eens gezworen bij mijn eigen

heiligheid : 89 : 15

'k Heb Heer, des nachts aan uwen
naam gedacht; 119:28

'k Heb hun hals bevrijd 81 : 6

'k Heb hunne rechters vrijgelaten; . 141 : 7

Heb mijn ziel niet stil gezet, . . . 131 : 2

'k Heb in myn hart uw rede weggel., 119 : 6
'k Heb langden Heer in mijnen druk
verwacht, 40; 1

'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 42: 2

'k Heb TJ voorwaar in 't heiligdom, . 63: 2
'k Heb uw geboón, mijn God, dies

meer dan goud, 119:64
Heeft dan dit volli, dat groeit in eu-

veldaan, 14 : 4
Heeft dan, o Heer, uw gramschap
nimmer end'; 85 : 2

Heer, al, maak mij uwe wegen . . 25: 2

Heek, doe mij spoedig adem halen ; . 143 : 7

Heer, door goedheid aangedreven . . 86 : 3
'8 Hebben goedheid kent geen palen, 25 : 4

's Heeeen stem op 't hoogst geducht,

's Heeren stem ontbloot het woud; .

's Heeeen stem verbaast natuur; . .

's Heeeen wonderstem verbreekt, . .

Heer, ik voel mijn krachten wijken,

Heer, onze Heer, grootm. Opperw. .

Heer, onze Heer grootm. Opperw., .

Heer, open Gij mijn lippen door uw
kracht;

'k Hef myn ziel, o God der goden, .

Heft uwe handen naar omhoog; . .

Heilig zijn, o God, uw wegen; . . .

Helaas, het best van onze beste dagen

Hen, die op mi,jne ziele loaren, , . .

Herd. de trouw, aan ons voorh. bet.

:

Herd., mijn God, herd. die wonderd.,

.

Herinnert u, gij roekeloozen; . . .

Het aard'r. zij rechtvaard. en vromen
Het brieschend paard moet eind'lijk

sneven
Het donker bosch weergalmt op 't

heesch geschreeuw
Het heidend. werd voor hen weggedr.;

Het heil is ver van 't goddeloos gesl..

Het heillot, dat lechtvaard. verkr. .

Het kost'1. bloed van uwe gunstgen..

Het nuttig vee en 't roofz. boschged.

Het onderpand van 't heerl. alverm.

Het ruime hemelrond
Het trotsche Moab, overheerd, . . .

Het trotsch gedrag der boozen doet .

Het volk, dat Gi,j hebt uitverkoren, .

Het vogeltje vindtschuilplaatsin hun
loof, ,

Het vuur versl. de strydb're jongl.; .

Het woeste volk zal voor Hem kn.;.

Hier raakten zü aan 't kwijnen, . .

Hoe blinkt het alles door vertooning

Hoe dierbaar zijn m'uw wonderd., .

Hoed mijn ziel, en red z' uit nooden

Hoe goddelijk en schoon

Hoe groot en schiti'rend is zijn eer .

Hoe Groot en vrees'lijk zijt G' alom;

Hoe groot is 't goed, dat Gij zult gev..

Hoe groot zijn, Heer, uw werken; .

Hoe hij zijn oog op hen had neergesl.

Hoe kleeft mijn ziel aan 't stof; ai,

zie mün nood, . •

Hoe lang. Heer. zuil. dan de boozen,

Hoe lang, o God, zal in dit zwaar ver-

driet,

Hoe lang, o Heer der legermachten;

Hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, .

Hoelang, o wreedaards, zoekt gij dan

Hoe lang zal ik, door tegenheên . .

Hoe lang zult Gy in gramschap zijn

ontstoken?
Hoe lief heb ik uw wet, het is mün

doel

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,. . .

Hoe menigmaal hebt G' ons uw gunst

betoont,

Hoe vreeslyk groeit, o God, . . . .

Hoewel zijn weg niets is dan ydelh.

.

Hoe wonderbaar is uw getuigenis; .

Hoe worden zij tot ieders schrik . .

Ps. fS.

29: 2

29: 5
29- 4
B9 3

>s: 22
^: 1

8: 9

51: 8
25: 1

184: 2

77: 8
90: 6
71: 7

74: 2

74: 17

4: 2
37: 15

38: 9

104: 11

78; 28
119: 78
37: 20
79: 2

104: 6
78: 81
19: 1

60: 5
36: 1

44: 7

104: 9
78: 82
72: 5

107: 8
96 4
139 10
25 10
19 2

21 5
68 17

81 15
92 3
78 22

119 18
94 2

74 .10
80 . 3
18 . 1

62 . 2
13 : 2

79 : 3

119 :49
84 : 1

74 :15
3 : 1

49 : 5
119 :65

78 :10
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Hoe zalig is het volk, dat'naar uw
klanken hoort; 89 : 7

Hoe zoet zijn mij uw redenen gew. ; 119:52
't Hoogmoedig volk dicht leugens te-

gen mü; 119:35
Hoopt op den Heer, gij vromen; . . 130: 4
Hoor, Heer, mijn stem naar uw goed-

gunstigheid 119: 75
Hoor naar mijn stem on kerm. sm.; 28: 2
Hoor mün gebed, mijn bang geroep, o

Heeh; 89 : 8
Hoor mijn geschrei; 'k ben uitget. .142: 6
Hoor mi,i, o Heer, uw goedertierenh. 69 : 7
Hoor o Heer, verh. mijn smeeken; . 102: 1

Hoort mü, zei ik toen, 81 : 9
't Hoovaardig volk heeft my op 't

felst bespot; 119:26
Houdt dan uw tong in toom ; . . . 34 : 7
Houdt uw geslacht mijn heilverb., . 132 : 8
Hun aanslag is verwoed en boos, . . 88 : 2
Hun drift, aan snood bedrog verb., . 64 : 6
Hun hand, hoe fraai bewerkt, tast

nooit iets aan, 115: 4
Hun hart vergat den Opperheer, . . 106 : 12
Hun hart was boos, vervuld met slink-

sche streken, 78.19
Hun mond is vol van last'ren en van

liegen; 144 : 4
Hun mond tast zelfs den hemel aan, 78: 5
Hun tafel word', o God, hun tot een

strik, 69:10
Hun tong die and'ren durfd' onteeren, 64 : 8
Hun tongen scherpen zij als slangen; 140: 3
Hun vijand heeft hen wreed verdr., . 106:23
Hun zwaard deed hen dit land niet

erven 44 : 2
Hun zijt Gü goed, diegoedert. hand'1. 18: 8
Hij dacht in gunst, door hunne ramp
bewogen, 78:20

Hij deed vol kracht hen voor zijn pij-
len zwichten; 18: 5

Hij deed zijn knecht van achter 't

vee zich spoeden, 78 : 36
Hü, die op Gods bescherming wacht, 91 : 1

Hi,j, die uw naam in waarheid kent, 9:10
Hij, die vol ijdelheid 26 : 4
Hü doet de groote waat'ren zwellen, 33 : 4
Hü doet den storm bedaren 107:15
Hij gaf aan Jakob zijne wetten; . . 147:10
Hij geeft m' opnieuw een danklied

tot zyn eer 40 : 2
't Hügond hert, der jacht ontkomen, 42 : 1

Hij heeft een diepen kuil doen delv., 7 ; 8
Hij heeft de kracht zynswerks get.; .111: 4
Hü heeft den vloek op zich genomen; 109:10
Hij heeft gedacht aan zün genade; . 98 : 2
Hy heeft, o God, van U begeerd, . . 21 : 4
Hü heeft voorheen aan Mozes zyne

v^regen, 103 : 4
Hü heeft zyn wortels uitgeschoten; . 80: 7
Hü heelt gebrokenen van harte, . . 147 : 2
Hü is, al treft u 't felst verdriet, . . 121 : 2
Hü is door elk beroofd, den nabuur

tot een smaad 89 : 17
Hij kan dien prüs der ziele, dat rants. 49 : 8
Hü kreeg van Pharaö in handen, . . 105 : 12

Pa T8.

Hü ligt verbrand en afgehouwen, ; . 80 : 10
Hü loert, en houdt zich in het donker

schuil; . . . . , 10: 5
Hy maakte, Hü, die heerlük is, . . 111: 3
Hy schept in 't heilig recht behagen; 33: 3
Hü si. zyn handen aan zijn vrinden, 55:12
Hü sprak : „Ik zal de schoonste lan-
den; 105: 7

Hij strooit steeds uit aan alle zyden, 112 : 5
Hij verbaasde Pharo's hof: .... 135: 6
Hy vleit zich, dat de Godheid dit ver-

geet';. . , 10: 9
Hij wekt met slechts te spreken, . . 107 : 13
Hij wil in gunst uw heil bewerken;. 147: 7

Hü wil uw offerspijz' gedenken; . . 20: 2
Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan, 54 : 3
Hij zal eeuwig in vermogen ....61:6
Hij zal in alle ramp en pijn, . . . 91 : 8
Hij zal mijn haters weren .... 6 : 10
Hij zal naar 't recht de woeste heid'-

nen richten, 110: 6
Hij zal nog wank'len, noch bezw., . 125 : 1

Hij zal op weg eens drinken uit de
beken .... - 110: 7

Hij zal uit 's vogelvangers net, . . 91 : 2
Hij zal zijn volk niet eindel. kast. . 103: 5
Hij zelf zal aan het wereldrond . . 9:8
Hij zendt op aarde zijn bevelen; . . 147: 8
Hij ziet zün dag, den dag zijns oor-

deels, komen, 37 : 7

Hij zocht alom, maar ach, Hij vond
er geen ; 14 : 3

Hij zocht alom, maar ach, Hy vond
er geen ; 53:8

Hij zoekt en Hij gedenkt het bloed,. 9:12
Hij zond een heir, door nïemands
hand te weren, 78 : 28

Hij zond, in plaats van vruchtb'ren
regen, . . . • 105: 18

I.

Ik ben, als dood in 't hart vergeten, 31 : 10
Ik ben een vriend, ik ben een metgez. 119 : 82

Ik ben, helaas, een leed'r. zak gelijk, 119:42
Ik ben nooddruftig, arm en naakt; . 70: 3

Ik ben o Heer, een vreemd'ling hier

beneên 119 : 10
Ik ben op 't diepst verdrukt; ai,

schenk my, Heek; 119:54
Ik ben uw knecht, geef mij dan recht

verstand 119 : 63
Ik ben verblijd , wanneer men mij . 122 : 1

Ik ben verstomd, en zal mijn mond
voortaan 39 : 6

Ik ben wel klein, veracht, maarniet
verleid; 119:71

Ik blijf den Heeh verwachten: . . . 130: 8
Ik dacht in mijn verdriet te smoren; 140: 6
Ik denk in 't midden der gevaren. . 143: 5

Ik derf mijn vrienden tot mijn straf; 88: 6

Ik haat bedr. en valsch. van gem. . 119:82
Ik heb bedaard mijn wegen nageg., . 119:30
„Ik heb", dit was uw taal, „een vast
verbond gemaakt 89: 2

Ik heb geloofd ; dies sprak ik tot Gods
eer 116: 6
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PS. VB.

Ik heb het lot eens dwing'1. waargen. 37 : 18

Ik heb mijn mond begeerig opged., . 119:66
Ik heb mijn vl. met eenen zak bekl., 69 : 5

Ik heb mijn voet gew. van kw. paan, 119:51
Ik heb somtijds het scheem'rend mor-

genlicht 119:74
Ik heb, te moedloos neergebogen; . 31:18
Ik heb voor mij al uw getuigenis, . 119 : 56

Ik hef mijn handen naar den hoogen ; 148: 6

Ik hef tot U, die in den hemel lit, . 128 : 1

Ik, Ik ben de Heeb ; 81 : 11

Ik kan met U door sterke benden
dringen, 18 : 9

Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw
hieraan, 41 : 6

Ik lag en sliep gerust 3:8
Ik lag gekn. in banden van den dood, 116 : 2

Ik loof den Heer, m^jn God; . . . 34 : 1

Ik loof eerl. U in een groote schaar, 22 : 18

Ik overtref myn leeraars in beleid, . 119:50
Ik riep tot U, ik zeid': o Heer; . , 142: 5

Ik riep U aan, o Heer, met al mijn hart; 119 : 73
Ik roem in God, ik prijs 't onfeil-

baar woord; 56: 5

Ik roem, o eeuwig Alvermogen, . . 71:14
Ik roep tot God, den Koning van

't heelal; 57: 2

Ik roep tot U, o eeuwig Wezen, . 28: 1

Ik sla op die getrouw in 't land
zün, d' oogen; 101 : 6

Ik sprak, door mijn geluk misleid; 30: 5
Ik steun op God, mijn toeverlaat; 91: 5
Ik vrees niet, neen, schoon ik door

duist're dalen 23: 2
Ik wasch, aan U verpand, . . . . 26: 6
Ik was verstomd, ik sprak van

't goede niet; 39: 2

Ik weet, dat God, getr. in 't richten, 140:12
Ik weet, o Heer, dat uw gericht. ziJn 119:38
Ik werd benauwd van alle zijden, 118: 3
Ik werd verl. van 's vijands legersch., 18 : 6
Ik zag met eigen oogen aan, . . . 73: 2
Ik zal blymoedig henen treden, . . 71 : 11

Ik zal de heerschappij doen duren by
zün zaad 89 : 13

Ik zal den Heer, die mg getr. raad . 16 : 4
Ik zal den Heer, op 't hoogste prijzen, 109 : 18
Ik zal, door üvervuur aan 't blaken, . 5:3
Ik zal het brantaltaar doen rooken, . 66 : 7
Ik zal het eeuwig "Wezen pryzen., . 7:9
Ik zal in U, myn God, van vreugd, . 9:2
Ik zal integend., al wie hem wederst., 89 : 11
Ik zal, in tegenwoordigheid .... 35 : 9
Ik zal met al myn hart den Heer, . 9:1
Ik zal met hart en mond, o Heer, . 30 : 1

Ik zal met vreugd in 't huis des Heeren
gaan, 116 : 11

Ik zal myn wraak godd'loozen ied'ren
morgen 101 : 8

Ik zal, o God, bepeinzen uwe wet, 119: 8
Ik zal, o Heer, dien ik myn Koning
noem, 145: 2

Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, . . 108 : 2
Ik zal, omdat G'in bange dagen . . 59 : 10
Ik zal, oprecht van hart, uw naam,

o Hesr: 119: 4

Ps. VS.

Ik zal uw naam met dankerkentenis, 116: 10
Ik zal, zoolang ik 't levens), geniet, . 104:17
Ik zei : nu zal ik letten op mijn paan, 39 : 1

Ik zet myn treden in uw spoor, . . 17:3
Ik zie myn ziel verv. door snooden;. 148: 3

Ik zoek den vree steeds aan te kw.; 120: 4
In d' achtb're Godsvergaderingen . . 82: 1

Indien ik zeg: „de donkerheid . . . 189: 6

Indien men op hun voorspoed let, . 73: 4
In God is al myn heil, myn eer, . . 62: 5

In haar paleizen vestigt God . . . 48: 2

In hunne gryze dagen, 92 : 8
In plaats van troost vervolgt mij

'svyands blaam; 41 : 3

In plaats van uw doorlucht' en vrome
vaad'ren, 45: 8

In 't bitter leed, dat wy verduren, . 80: 4
In 't stille graf zingt niemand 's Hee-
ren lof; 115: 9

In uwe hand zyn müne tyden; . . 31:12
In zijne tent, rond. Hem zoov. luister, 18: 4
't Is al bedr. en valschh., wat zy spr., 12: 2

't Is de Heer, die 'treclit der armen, 146: 5
't Is de Heer, oie vreemdelingen . . 146: 7

't Is de Heer van alle heeren, . . . 146: 8

't Is de Heer, wiens alvermogen . . 146: 4
't Is de Heer, wiens mededoogen, . . 146: 6

't Is God, aan tyd noch plaats verb., 33: 8

't Is God, die my met sterkte wil

omgorden; 18:10
't Is God, wiens hand den bergen
water schenkt, 104: 7

't Is God, dien w'onzen Redd. noem.; 44: 5
't Is goed voor mü, verdr. te zyn gew., 119:36
't Is niet alleen dit kwaad, dat roept

om straf; . . • 51: 3
Israëliërs, looft al 't saam , .... 185:11
Isrel kwam door 's Hoogsten hand . 135: 7

'tis 'tkw., waarin z' elkand'r. sterk . 64: 5
'tis trouw, al wat Hy ooit beval; . 111: 6

J.

Ja, elk der vorsten zal zich buigen , .

Ja, ik ben als een, wiens ooren . .

Ja, hadden w' in dien druk gezeten, .

Ja, 't lust' U, Heer der legerscharen,

.

Ja waarHjk, God is Isrel goed, . .

Ja, zonder vrees' mocht Isrel veilig

trekken,
Jeruzalem, dat, zoo ik u vergete, . .

Juich, aarde, juich met biyde galm. .

Juich, aarde, juicht alom den Heer;.
't Juich' al voor 't aangezicht des Hee-
ren

;

Juicht elk om str. met blyde galmen;
Juicht, o volken, juicht;

K.

Keer eind'Hjk, Heer toch weder '. '.

Keer weer, o God der legermachten .

Kom my te hulp; myn ziel, die U
verbeidt, 119:87

Komt, kind'ren, hoort naar my. . . 34: 6
Komt, laat ons samen Isrels Heer, . 95: 1

72: 6
38: 14
44: 11

59: 3
73: 1

78: 27
137: 3
C6: 1

100: 1

96: 9
105: 2
47: 1

6: 4
80: 9
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Komt, luistert toe, gij Godgezinden;
Komt, maakt God met mij gioot, .

L.

PS. VS.

66: 8
34: 2

Laat al de stroomen vroolyk zingen . 98: 4
Laat allen, die met schamp'ren spot, 70: 2
Laat Arons huis Gods goedh. loven, .118: 2
Laat dien, om al zijn handelingen. . 109:11
Laat d'ijverige tempelreien 149: 2
Laat, Heer, uw bijstand niet vertr.; . 59: 2
Laat hen eerlang bij d'uitk. weten, . 59: 8
Laat hen niet zeggen in het hart : . 85:12
Laat hen, o God, om spijs verlegen, 59: 9
Laar ieder 'sHeeren goedheid loven, li8: 1

Laat kwaad op kwaad zijn huisomr., 109: 7
Laat mij uw dierb're goedh. pryzen, 143: 8
Laat nooit des boezen wensch gel., . 140: 8
Laat nooit myns vijands wensch gel., 148:12
Laat ons alom z^jn lof ontvouwen . 33: 11
Laat ons den rustdag wijden. . . . 92: 1
Laat ons, o God der legermachten; . 80: 5
Laat over mij uw aanschijn lichten, . 81: 13
Laat 'sHeeren lof ten hemel rijzen:. 147: l
Laat toch het kwaad der goddeloozen 7: 5
Laat uwe gunst mij niet begeven,. . 143:11
Laat uw gena ons met haar troost

verrüken, 90: 9
Laat vromen, juichend t'allen tijd: . 35:13
Laat vrü het schuimend zeenat brui-

sen, 46: 2
Laat, zeiden zij, laat ons het gansche

land, 74: 8
Laat zulken eer bewijzen 107: 8
Laat zulken eer bewijzen 107:11
Laat zulken eer bewijzen 107:16
Laat zijne kinderen, als weezen, . . 109: 5
Leer mij naar uw wil tehand'len; . 86: 6
Leer mü, o God van zaligheden; . . 143:10
Leer mü, o Heer, den weg door U

bepaald; 119: 17
Leid mij. Heer, ik zou in 'tstügen . 61: 2
Leid mij in uw gerechtigheden, , , 5:8
Let toch, en zie op vromen en opr.; 37:19
'kLiet hen dies, veracht 81:14
Loof aarde, loof Gods wonderdaan; .148: 3
Loof Hem, die u, al wat gü hebt

misdreven, 103: 2
Loof Hem, die u vergunt uw ziels-

verlangen, , . . . 103: 3
Loof, loof den Heer, gij heidendom, 117: 1

Loof, loof den Heer, mün ziel met
alle krachten : 103: 1

Looft den groeten God, wiens troon . 136: 2
Looft den Heer, die wond'ren werkt, 29: 6
Looft den Heer, want HiJ is goed; .136: 1

Looft den Heer, wiens heerschappij . 136:11
Looft den Heer, wiens sterke hand . 136:12
Looft der heeren Opperheer, . . . . 136 : 3
Looft God, den trouwen Opperheer, . 106: 1

Looft God in zyn gemeent' alom, . . 68: 13
Looft God, looft zyn naam alom;. . 150: 1

Looft God met bazuingeklank ; . . 150 : 2
Looft God, naar zijn hoog bevel, . 150: 3
Looft Gods macht, die, onbeperkt, . 1'-J6 : 4
I^ooft Gods wijsh.; door zijn Woord . 136 : 5

Pe. VS.

Looft God, zingt eeuw. 's Heeren lof, 148 : 1
Looft, Halleluja, looft den Heer;. .111: 1
Looft Hem, die den Amoriet . . .136:19
Looft Hem, die Egypte's staat . . 136 : 10
Looft Hem, die het roode meir . . 136 : 13
Looft Hem, looft Hem, al wat leeft; 136:25
Looft Hem, nu die erfenis, .... 136 : 22
Looft Hem, wiens geduchte macht . 136 : 20
Looft Isrels God ; roept door all'

eeuwigheên,
, . . 41 : 7

Looft, kruipend wild en tam ged. ; , 148 : i
Looft, looft den Heer der legersch., 66 : 4
Looft, looft den Heer, wien, onbcdw. 149 : 1

Looft, looft den Heer gestadig ; . . 107 : 1

Looft, looft den Heer, gU züne le-

gerscharen, 103:11
Looft, looft met waar' erkentenis, . 148 : 5
Looft, looft nu aller heeren Heer: . 134: 1

Looft, looft, verheugd den Heer der
heeren ; . . . - 105 : 1

Looft met hart en stem, ..... 99 : 3
Lout're goedheid, liefdekoorden, , . 25 : 5

M.

Maak dat dit volk geen rustpl. vind' ; 83 : 8
Maak hen gelijk aan 't licht verdor-
rend gras 129: 4

Maak in uw woord mijn gang en
treden vast; 119:67

Maak uwe weidaan wonderbaar, . . 17 : 4
Maak z' als dat gras, waarmee de
maaier nooit 129 : 5

Maan en sterren, min in pracht,. . . 136 : 9
Maar ach, hier is het recht vergeten, 82 : 3
Maar ach, myn God, waar biykt uw
trouw nu, waar uw eer ? . . . . 89:16

Maar, bUJ vooruitz., dat mij streelt; 17: 8
Maar d'altoos wijze raad des Heeren 33 : 6
Maar de Heer zal uitkomst geven, . 42 : 5
Maar die nu hulp'loos kermen, . . 107 : 21
Maar d' Opperh., die zijn ged. stoel, . 2:2
Maar elk, die snood, door listige bedr., 101: 7

Maar geef uw' dierb'ren gunstelingen, 5 : 11

Maar God, aansch. al hun lagen, . . 64 : 7

Maar God zond Mozes, die te voren . 105 : 15

Maar, Gij, Heer, Gij zijt lankmoedig, 86: 8
Maar Gi.i, o Heer, tot Wien mijn ziel

zich keert, 22:10
Maar, Heer, Gü zvjt naby. Gij ziet mij
aan; 119:76

Maar, Heer, Gy zyt veel sterker dan
't geweld 93: 8

Maar ik ben, in d'ongelukken, . . . .38 : 13
Maar ik, ik ben oprecht ; 26 : 11

Maar ik zal als d'olijfboom groeien, . 52: 6

Maar, in dit smartelijk verdriet, . . 13:5
Maar Israël, vertr. gij op den Heer; 115: 5
Maar mij ontmoet uw mededoogen, . 5:7
Maar mijn volk wou niet 81 : 13

Maar mijn vijand zie ik leven, . . . 38 : 19

Maar 't heilig volk, dat op deez' aarde
leeft, 16: 2

Maar, toen G' U slechts een oogenbl., 30 : 6

Maar schoon zij dus Gods goedheid
ondervonden, 78 : 9
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Maar 's Heeben gunst zal over die Hem
vreezen ; 103 : 9

Maar 'taard'rtjk opende zyn mond, . 106:10
Maar, trouwe God, Gü zyt, .... 3:2
Maat 't vrome volk, in U verheugd, . 68: 2
Maar wat klaag ik, Heer der heeren ? 38 : 9
Maar wil dit volk niet bukken . . . 107 : 20
Maar word' ik ooit met bange vrees

belaan, 56 : 2
Maar wij, om uwentwil verdreven, . 44 : 12
Maar zy vergaten 'sHeerek werk; . 106: 8
Men denkt niet meer aan hun verle-

den staat 49: 6
Men heeft mü fel benauwd van iongs

af aan ; 129 : 1

Men heeft mijn rug door ploegers diep
geploegd; 129 : 2

Men heeft ons wreed vaneen gereten, 141 : 8
Men neem' hen, daar hun lasterni., . 59 : 7

Men spreekt van u zeer heerelijke

dingen, 87: 2
Men telt veeleer de haren van raijn

hoofd, 69: 2
Men voer' dien God geschenken aan, 76 : 7

Men zag hen zelfs, door drift verbl., 106 : 20
Men zal die boezen door 't geweld . 63: 6
Men ziet u bly, in statelijke reien, . 45 : 5
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God

u geeft; 85: 3
Met hen trekt Ammon ééne lyn, . . 83 : 5
Mijn beê, met opgeheven handen , . 141 : 2

MiJn beend'ren kan ik tellen, één voor
één, 22: 9

Mijn beend'ren spreken tot uw eer ; . 35 : 5
Mijn broed'ren ben ik vreemd, door

elk onteerd, 69: 4
Mijn geroep, uit angst en vreezen, . 77 : 1

Mijn God, Gü hebt mij, op myn klacht 30 : 2
Mijn God, Gü hebt uw wond'ren groot
gemaakt : 40 : 3

Mün God, ik steun op uw vermogen, 43: 2
Mün God, myn God, waarom verlaat
Gy my, 22 : 1

Mijn God, ü zal ik eeuwig loven, . . 52 : 7
Mün God, wat is de mensch dan op

deez' aarde ! 8:4
Myn God, zoo 'k immer hebb' bedr., . 7: 2
Myn hand zal, hoe 't ook ga, hem ster-

ken dag en nacht ; 89 : 10
Myn hart kleeft vast aan waarheid en
aan deugd ; 119 : 16

Myn hart, o Hemelmajesteit,. . . . 108: 1

Myn hart verfoeit en haat .... 26 : 5
Myn hart verheft zich niet, o Heek ; 131 : 1
Myn hart, verv. met heilbespiegel., . 45: 1

Mün hart voelt weSn in bange nepen; 55: 3
Myn hart zal steeds op U vertrouw., 71:10
Myn hart zegt my, o Heer, van u-
wentwegen, 27: 5

Mün kracht is, als een scherf, van
sap beroofd; 22: 8

Myn lippen zullen juichend roemen, . 71: 17
Mijn oogen treuren om myn leed , . 88: 6
Myn oogen zijn bezw., rood gesclir., . 119:85
Myn oog is rood gekreten , . , , . 6:7
'Müa oog zal liep aanschouwep, . . 92: 6

Ps. VS.

Myn ontstoken ingewanden .... 38: 7

Myn voet hebt Gy doen in de ruim-
te treden; 18:11

Myn vyand, dorstig naar mün bloed, 35: 6
Myn vyand roem' op zün vermogen; 59: 5
Myn vüand word', eer hy 'tverw., . 35: 4
Mün weêrpartyders, zeer te duchten. 31: 9

Myn yver heeft van smart my doen
vergaan: 119:70

Myn ziel bepeinst uw wonderdaan; . 139: 4
Mün ziel bew. uw trouw getuigenis; 119:84
Myn ziel bezw., zy is gansch afgem., 119:41
Myn ziel, der tegenheden zat, . . . 88: 2

Mün ziel, die naar den vrede haakt, . 131: 3

Mün ziel, gansch neergebogen, ... 6:3
Myn ziel is immers stil tot God; . . 62: 1

Myn ziel is in mün hand, steeds in

gevaar; 119:55
Myn ziel grüpt moed, wykt boezen, . 6:8
Mijn ziel, hoe treurt gy dus verslagen? 43: 5

Myn ziel kleeft U standvastig aan; . 63: 5

N.

Naar Gods wys bestel ...',.. il: 2

'kNam te Mcriba 81: 8

Neem, Isrels Herder, neem ter oore;. 80: 1

Neem, Heer, mün bange klacht ter

oore ; 5:1
Neem, o mün volk, neem myne leer

ter oore; 78: 1

Neen, dwaas, de Heer we>3t uw ged., 94: 6
Neen, dwaas, uw hoop zal ras verg.,. 9: 7

Neen, gü smeedt ongerechtigheden . 58: 2
Neen, gü, gy zyt het, dien ik eerde,. 55: 8
Neig nooit myn hart tot kw. zaken, 141: 4
Neig, o Heer, uw gunstig' ooren, . . 86: 1

Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam
alleen. . . 115: 1

Niets is, o Oppermajesteit; .... 139: 1

Nochtans is God het doel van onzen
lof; 115: 2

Nochtans was God met hen begaan;. 106:24
Nooddruftigen vergeet God niet, . . 9:18
Nooddruftigen zal Hy verschoonen; , 72: 7

Nooit klaagd' Ik 'tu, indien Ik hon-
ger had, 50: 6

Nu dan, o Heer, wat is 't, dat ik

verwacht? 39: 5
Nu moet uw tong de heid'n. nooden; 96: 2

Nu stap ik rustig aan; 26:12
Nu stelt God waterbeken 107 : 17
Nu zal ik voor de weidaan, die 'k

genoot, 116: 8
Nu zal myn ziel, nu zullen al mün

zinnen 18: 1
Nu zie ik Gilead, gered, 60: 4

0.

o Babyion, wy zien eerl. u straffen,. 137: 6
Och, daalde 't heil uit Sion spoedig

neer 14: 7
Och, daalde 't heil uit Sion spoedig

neer 53: 6
Och, dat ik klaar en ondersch. zag, . 119: 14
Och. gaf mü ieaiaQ4 duiveavleug'!.; . 55: 4
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Ps. VS. •

Och, had naar mün raad, 81 : 15
Och Heeb, ik ben, o ja, ik ben uw

knecht, 116: 9

„Och Heer, och, wierd mijn ziel door
U gered!" 116: 3

Och, mocht ik, in die heilige gebouwen, 27

:

3

Och, neig tot mü uw gunstig' ooren: 31: 2
Och, laat hen in hun kwaad niet

groeien; 58: 6
Och, schonkt Gij my de hulp van
uwen geest; 119: 8

O God, die ons ten schilde z;jt,. . . 84: 5

O God, die 'slands benauwdheid ziet, 108: 7

O God, Gü züt mün toeverlaat, . . 68: 1

O God, hoe hebben wij getreurd, . . 60: 1

O God, mijn God, Gy all. vorst. Hkeb; 145: 1

O God mijns heils, mijn toeverlaat, . 88: 1

O God, neem mljn gebed ter oore, . 55: 1

O God, toen Gü, met majesteit, . . 68: 4
O God, uw God heeft mild U overg. 46: 4
O God, verl. en red mij uit den nood; 69: 1

O God, verlos my uit den nood, . . 64: 1

O God, wü mochten met onz' ooren. 44: 1

O God, zoo waardig mün gezangen, . 109: 1

O gü, vergadering, gezeten .... 58: 1

O Heer, de koning is verheugd, . . 21: 1

O Heer, doe Gij mij recht; .... 26: 1

O Heeb, Gy wilt, door goedheid aan-
gespoord 10: 9

O Heer, Gjj ziet het, zwijg niet stil,. 85:11
O Heer, Gy zyt weldadig; .... 6: 1

O Heer, jaag hun vervaardheid aan, 9:20
O Heer, myu God, volzalig Wezen, . 7:1
O Heer, mün Rotsst., müne sterkte, 140: 7

O Heer. myn toevlucht, hoor mijn
klagen: 148: 9

O Heer, ontdek mijn levenseind aan
my; 89: 8

O Heer, sla toch op mijn geschrei
uw oog; 119: 85

O Heer, uw woord best, in eeuwigh., 119:46
O Heer, verlos mü uit de banden . 140: 1

O Heer, wil myn gebeden hooren; . 148: 1

Omdat hy tegen zyn geweten . . . 109: 9
Omdat mün volk verwoest wordt en

verdreven; 12: 6
Omdat myn vyand, hoe geducht, . . 9:3
Omd. zy nooit naar 'tw. des Heeren 28: 4
z' Omringden my met booze woorden, 109: 2
G' Omringt myn gaan en liggen, Gü 139

:

2

O mün ziel, wat buigt g'u neder? . 42: 3

O mün ziel, wat buigt g'u neder? . 42

:

7

d' Onpeilb're zee bergt in haar ruimen
, schoot ........... 104:13
G' Onthoudt, o Heer, dan uw barm-
• hartigheèn 40: 6
w' Ontkw. haast des vogelvang. net, 124

:

4
Ons hart lieéft zich van U, in nooden, 44 : 10

d'Ontemb're zee houdt stand, waar
't God gebiedt; 104: 5

Ontzet mü, red my uit der vreemden
handen, 144: 6

Ontzondig mü met hysop, en myn ziel 51

:

4
Onz' ouders in Egypteland .... 106

:

6

Ook deed God uit de waterstroomen 105:17
Qojc hebt Ge my niet weggeatooten, 31

;

5

Vs. TS.

Ook spleten zelfs de rotsen op zyu
wenken; 78: 8

Ook was Samuël, 99 : 5
Ook zond Hü toorn, verbolgenheid

en nooden; 78:25
Ook onze God ; o vast vertrouwen . 65 : 4
Ooren ziet men aan hun hoofd, . . 136 : 10
Opdat de vyand, die mü haat, . . 13: 4
Opdat ik. Heer, U, blü te moé, . . 9 : 14
Opdat z' op God hun hope stellen
zouden ; . . 78 : 4

Opdat zy weten en belüden, .... 109 : 16
Opent uwen mond, 81 : 12
Op God all. betr. ik in myn nooden; 11: 1

d' Oprechte sla mij zonder vreezen, . 141 : 5
Op 'theug'Ujkst zien zün gunstgen., . 149: 8
Op 'tonverw. zün zy in angst gebr.; 53: 6
Op U betrouw ik, Heeb der heeren ; . 81 : 1

Op uw noodgeschrei 81 : 7
O vijand, hebt gy daar uw macht . 9:6
Op wagens, paarden en op helden, . 20: 4

P.

Perst eens de bitt're tegenspoed, . . 30

:

4
Prüst den Heeb met blyde galmen ; . 146

:

1
Pryst den naam van uwen God, . . 185

:

1

Psalmzingt, Gods gunstgen.; geeft, . 80: 8

R.

Red my , o God, uit 's vüands handen ; 59 : 1

Red my van hen, die kwaad bedenk., 140

;

2
Red my van hen, die 't ruim genot. 17; 7

Reeds verlangen uwe knechten . . 102

:

8
't Rechtvaard. volk, gered uit lyden, 68

:

7

Rechtv. is de HEEBin alz^jn handel; 11: 4
Rechtvaardig volk, verhef uw blüde

klanken, 82: 6
't Rechtvaardig volk zal bloeien, . . 92

:

7
't Rechtvaardig volk zal welig groeien, 72 : 4
't Rechtv. volk zal zich verblijden, . 64

:

10

't Rechtv. volk zult gü beloonen ; . . 6 : 12

'k Riep tot den Heeb, in 't midden
dier ellenden ; 18: 2

'k Riep tot den Heer met luider stem ; 142

:

1

'k Riep tot den oorspr. aller dingen . 120

:

1

Roemt nu, met nieuwe lofgezangen, . 38

:

2

Roemt nu onzen God ; 99

:

4
'k Roep, Heer, in angst tot U gevl.;] 141: 1

Roept in den nood tot My, uw God
en Heer; , 60: 6

Ruk, door uw macht, my uit het
siyk; behoed 69: 6

Ruk spoedig aan, verdubbel uwe
schreên; 74: 8

Rys op, o God, rys op, toon uw gezag ; 74

:

21

s.

'k Schatte my geheel verloren ; . . . 77 : 2
Scheld met uw stem het wild ged., . 68 : 15

Schoon hü zich op deez' aard' iti wel-

lust baadt; 49: 7

Schud, daar zy dus mün roem verk. 140 : 10

Sion, loof met dankb're stem . . . I8p : 12

Slaap weetbieldt G^j van m\jn oogen; "77: 8
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Ps. VS.

'k Sla d' oogen naar 't gebergte heen, 121 : 1

Sla hen en hunne prinsen, Heee; . 83: 7

Sla ieder zucht, mlJn hart ontgleden, 5: 2
Sla ik naar 't ruim der held're hemel-
bogen 8:3

Sla op mün ellenden d' oogen ; . . . 25 : 9

'k Sloeg, eer ik werd verdrukt, het
dwaalspoor in; 119:34

'k Slijt den nacht in eenzaam waken, 102 : 4

Smelt hen tot water, laat ze dryven; 58: 5

Springt op van vreugd, verheft zijn lof, 68 : 3

Sta op, o God, toon medelijden, . . 44 : 14

Sta op, o Heek, en laat den mensch. 9 : 19

Sta op, verlos mij. Heer 8:4
Stap ik vol moeds ten ooreloge; . . 44: 4
Stel hunnen hoogmoed perk en paal; 139:12
Stel op den H?eb in alles uw betr. ; 37 : 2

Stort over hen uw gramschap uit;

vertoon 69 : 11

Stouthartigen zijn daar beroofd; . , 76: 3

Straks leidt men haar in staatsie uit

haar woning; 45: 7

T.

Terwijl zU samen zich verbinden, . . 81 : 11

Thans is de Heer bekend alom . . 9 : 16
Toen aten zy en werden zat van eten, 78 : 15
Toen daalde 'tvleesch, als stof en dichte

regen. 78 : 14
Toen dreigde God hen met den dood, 106 : 13
Toen heeft Hjj hen met vleesch gev. ; 106 : 9
Toen hü door 't Godd'lük alvermogen 105:11
Toen ik de heid'nen aan zag rukken, 118: 5
Toen Israël 't Egyptisch ryksgebied, . 114: 1

Toen 'k zweeg, en U mijn ongerech-
tigheden 32: 2

Toen 'stond God op met gunstige ge-

dachten, 78 : 33
Toen 't zwellend hart met ongeduld . 73: 11

Toen vorsten my verv. zonder reen, . 119 : 81
Toen weerde Pinehas de straf, . . . 106 : 17
Toont aller goden God te vreezen; . 82 : 2
Tot ik een rustplaats voor den Heer 132 : 3
Tot het dom en dwaas geslacht . . 75 : 3
Tot staving van de waarheid deed . 132 : 7
Twist met myn twisters, Hemelh.; . 35: 1

u.

U alleen, U loven wy;. '. '.

. . . 75: 1
ü heeft de Heer, wien 'tnoolt berouwt,

gezworen, 110: 4
Uit diepten van ellenden, 130: 1

Uitgeteerd door al mün klachten . . 38 : 8
Uit Sion zal de Heer uw schepter

zenden 110: 2
Uit zyn heiligdom, 99 : 6
ü mag men zalig heeten, 128 : 1
U smeekten zy, van menschenhulp

ontbloot, 22: 3
Uw aangez. vert. aan uwen knecht . 119 : 68
Uw echtvriendin zal bloeien .... 128 : 2
Uwer knechten trouwe zonen, . . . 102 : 16
Uw God, o Isrel, heeft de kracht . . 68 : 14
jüw ggedfjtiareöheid, 26; 3

Ps. VB.

Uw goedheid. Heer, is hemelhoog; . 36 : 2
Uw goedheid, Heer, is groot en he-

melhoog, 57 : 7
Uw goedheid kroont de jaargetyden ; 65 : 8
Uw gunst is groot, zij is bestendig, . 109 : 13
Uw gunst sterkt meer, dan d' uitge-

zochtste spijzen 90: 8
Uw hand heeft mij gem. en toeber., 119:87
Uw hand, o God, heeft veil. my gel., 57: 5
Uw heersch. verd. zelfs d'eeuwigh., . 145: 5
Uw heiligdom is door het vuur vert. ; 74: 7
Uw hoill. wordt door mij alom verbr., 40 : 5
Uw hoop, uw kudde woonde daar; . 68 : 5
Uw macht is groot, uw trouw zal

nooit vergaan; 93: 4
Uw mogendheid heeft sterkte willen

gronden. 8: -2

Uw opperm., die wij ootm. eei'en,. . 90 : 2
Uw pijlen, fel van uwen boog gedr.,. 45: 3
Uw sterke hand heeft s' Leviathans
woên 74 : 14

Uw sterke hand zal onverwacht, . . 21 : 8
Uw strenge geeselroede, 6:6
Uw tong, die toelegt om te schaden, 52: 2
Uw volk zal op uw heirdag tot het

strijden, 110: 3
Uw vijand heeft ter plaatse van 'tge-

bed, 74: 4
Uw wonderkracht heeft in den mor-
genstond 104: 8

Uw "Woord is my een lamp voor mij-

nen voet; 119:53
Uw ijz'ren staf, die al hun macht ver-

plet, 2:6

Y.

Van waar de zon in 't oosten straalt; 113: 2
Van geslachte tot geslacht, .... 135 : 8
Verbazend hof van d' Opperheer, . . 148 : 2
Verberg my voor de listigheden, . . 64: 2
Verbergt G', o God, uw glansr. aangez., 104 : 15
Verb. uw oog van mijn bedr. kwaad, 51 : 5
Verborgenh., met diep ontz. te meld., 78 : 2
't Verbr. volk, o Heer, moet bukk., . 94: 3
Vergeef mij al myn zonden 6:2
Vergeefs op bouwen toegelegd;, . . 127: 1

Vergeefs van 's morg. vroeg geslaafd,. 127 : 2
Vergeet niet. Heer, dien onverdraag-
b'renhoon; 74:22

Verhardt u niet; neemt zijn gena. . 95: 5
Verhef, o God, verhef u hemelhoog,. 57: 5
Verheug het volk, verblijd hen al-

len. Heer,. 40: 8
Verhoog, o Heer, uw naam en kracht; 21 : 13
Verhoogt, o poorten, nu den boog; . 24: 4
Verhoogt, o poorten, nu den boog; . 24: 5
't Verkeerde hart, in wien 't mü ook
moog' blyken; . . . . . . . . 101:-.A

Verklaar hem schuldig in 't gerichte, 109 : i
Verlos my van den leeuw, die woedt -

'

en tiert; 22:11
Versch. nu blinkend. God der wrake: 94: 1
Versmaadheid breekt en scheurt my

'thart vaneen; 69: 9
Verat. dit toch, verg. vaa Gods wet,. 60; 9
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Pfl.

Verterend vuur gaat voor zijn aan-
zicht lieen; 50

Vertrouwt op God, gy allen, die Hem
vreest; 116

Vertrouwt, wat uw begeert' ook zü,. 62
Vervolg ze dus van oord tot oord, , 83
Verwerp mü niet in hoogcr jaren: . 71
Verw. mü van uw aaugez. toch niet; 51
Vest op prinsen geen betrouwen, . . 146
't Voegt ons, met blü'de klanken, . . 92
'kVoel de krachten mü begeven,. . 102
'k Voel door stinkend' etterzweren. . 38
Voer mü uit mün gevangenis . . . 142
Vraag naar den Heer en z. sterkte;. 105
Vreest 's Heeben macht, en dient zyn

majesteit; 2
Vreest, vreest Hem t'allen tü'd', . . 34

w.

"Waak op, mün eer, waak op, myn
harp en luit; 57;

Waak op, mün ziel, loof d' Opper-
majesteit; 1C4:

Waar ik door ongerechtigheden . . 66:
Waar liefde woont, gebiedt de Heer
den zegen ; 133 :

Waarmede zal de jongeling zün pad. 119:
Waarom, daar wy uw bystand verg. 44

:

Waarom hebt Qü zyn muur verbr.? . 80:
Waarom is 't, dat Gy mij verstoot? . 88:
Waarom, o God, zyn wü in eeuwigh. 74 :

Waarom, o Heer, blyft Gü van verre
staan ? 10

;

Waarom ontr. de lasteraar Gods eer? 10:
Waarom zou zich der heid'nen macht
vermeêren? 79

:

Waar schapen zün, of ossen in de
weiden; 8

:

Waartoe u dus beroemd in 't kwade, . 52:
Waarvan ook geen voorbüg. wandel. 129

:

Waar zou ik uwen Geest ontvliên ? . 139:
Wann. de Heer uit 's vyands macht, 126

:

Wanneer G' uw arm verheft,. . . . 26:
Wanneer ik in den nacht ontwaak, . 139

:

Wanneer ik op mün legerstee, ... 63:
Wann. ik zei: „myn voeten glüden ; 94:
Wann. ik zelfs door vorst, werd bet., 119:
Wann. uw str. op eenen sterv'1. stort 39:
Wanneer uw toorn en gramschap ons
bezwaren ; 90

:

Want des Heeren hand besluit, . . 75

:

Want deze God is onze God; ... 48:
Want dit is t' bevel 81

:

Want elk ging voort in God op
't snoodst te tergen ; 78

:

Want God, de Heer, zöo goed, zoo
mild, 84:

Want God heeft zijn getuigenis geg. 78:
Want God wil mü zün büstandbiên; 54:
Want goedertieren is de Heer ; . . 100

:

Want Hy is onze God en wü . . . 95:
Want hy zal zyn geluk een frissche

boom, 1

:

Want hoe de boozen zich doen
SQla9lA9ti; l^-.

VS.

7

1

6
4
1

9
11

4
10
12

7

5

5
6
4

21

6

3
4
4

4

Pa
Want hoe het ga, de logenmond . . 63

:

Want ik gevoel de grootheid van
myn kwaad; 51:

Want myn hoofd is als bedolven, . 38;
Want myn leeftüd is door wenen, . 102

:

Want naar uw allerheiligst recht, . 9

:

Want, o Heer, ik ben aan 't zinken. 38

:

Want op zyn wensch beroemt zich
't godd'loos rot ; 10

:

Want, o trouw en eeuwig Wezen, . 38

:

Want schoon ik zelfs van vader en
van moeder 27 :

Want 's Heeren weg heb ik getrouw
bewandeld, . ...:.... 18

:

Want tegen U geeft dit geslacht, . . 21 :

Want uw alziend en toornig oog,. . 21

:

Want uw goedheid, die wü loven, . 61

:

Want uw goedheid, hoogst gerezen, . 86

:

Want uw pülen doen mü dragen . . 38 :

Want vreemden steken 't hoofd omh., 54

:

Want wie kan na 't verscheiden, . . 6

:

Want Sion is van God begeerd, . . 182

:

Want samen zün zy 't eens geraakt; 88:
'k Was als een wonder in elks oogen; 71:
Wat blydschap smaakt mün ziel, . . 26

:

Wat dr. beh. het woedend heidend. ; 2

:

Wat hü u smeekt uit 's harten grond, 21;
Wat in de lucht, op d' aard, in 't wa-

ter leeft, 104

:

Wat is de mensch ? wat is in hem
te pryzen ? 144

:

Wat kon de boog den besten schut-

ter baten ? 78 :

Wat voog'len door den ruimen lucht-

kring zweven ; 8

:

Wat voordeel zal 't bedrog u baren, . 120

:

Wat vree heeft elk, die uwe wet bem. 119

:

Wat vyand tegen hem zich kant, .132:
Wat was 't, o zee, dat u zoo vluch-

ten deed? 114:
Wat zal ik, met Gods gunsten overl..

Wat zou mü toch doen vr. in een tüd.

Wee mü, die rust en hulp moet derv., 120:
Weerhoud, o Heer, uw knecht, . . 19:

Weer van my af de sraaadheid, die

ik vrees 119 :

Weer snood bedrog, o God, van myn
gemoed ; 119:

Wees dan myn hulp; houd U niet

ver van my ; 22 :

Wees Gü myn steun, dan zal ik, vry

van leed, 119:

Wees my een rots, om in te wonen; 71

:

Wees over 't heil der boozen niet

ontstoken; 37:

Welhaast had ik de vlucht genomen, 56

:

Wel hem, die steeds zich zal erbarm., 112:

Welzalig elk, die 't recht betracht,. . 106:

Welzalig hy, die als een held, . . . 127

:

Welzalig hy, die al zyn kracht. . . 84:

Welzalig hij, die in der boozen raad 1

:

Welzalig hy, die zich verst, draagt ; . 41

:

Welzalig hü, wiens zond. zyn verg. ; 82

:

Welz. is het volk, dat, dus gezegend, 144:

Welzalig zy , die naar zyn reine leer, 2

:

W^iJSüg zy» '(Jopfechten vop gog., Uö:

2

4
2

4
17

2
15

7

11

12

4
7
2

2
6

9
4
6
8
1

2

14

116:

49:

8
2

83
12

3
7

2
3
7

20
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6

59
2

1

5

8

2
6

3
1

1

1

7
7

1
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Ps. V8.

Wend, wend mijn oog van d'ydelh. af; 119 : 19

't Werd alles door zjjn groot verm., 105:16
Wie heeft my zooveel heils bereid ? 108 : 6

Wie heeft luat, den Heer te vreezen, 25 : 6

Wie helpt mij tegen al die boozen ? 94 : 9

Wie is aan onzen God gelijk? . . . 113: 4

Wie is gelijk aan onzen Heer? . . 113: 3

Wie kan Gods wijs beleid doorgr. ? 105 : 10

Wie kent uw toorn; wie zyn ge-

duchte krachten? 90: 7

Wie klimt den berg des Heehek op ? 24 : 2

Wien heb ik nevens U omhoog ? . . 73 : 13

Wiens oog verworpenen veracht,. . 15: 4

Wie roemt niet 'sHeeren wond're

trouw, 113 : 5

Wie toch is, als Gij, weldadig ? , . 86 : 2

Wie U durft wederstreven, .... 92 : 5

Wie ver van U de weelde zoekt, . 73 : 14

Wie vet is, eet en knielt voorlsrels

Heer 22:15
Wie voert mij in een vaste stad, . . 60 : 6

Wie wvjs is, merk die dingen ; . . 107 : 22

Wie zal verkeeren, groote God ; . . 15 : 1

Wie zal uw wond'ren, uw beleid, . 88: 8

Wie zin'loos, zonder 't overwegen, . 5:5
Wie zou niet voor Gods grooth.bukk.? 147: 9

'k Wil myn misdaan, die U tergen, 38 : 18

Wil mg, wanneer ik roep, verboeren ; 4:1
Wil, o God, mijn bede hooren; . . 61 : 1

Wil toch niet stug, gelyk een paard,

weerstreven, 82 : 5

Wil uwen knecht, door schuld versl., 143 : 2

Woedt nog de wraaklust onbeschr., . 76: 6
'k Wou vlucht, maar kon nerg. heen, 142: 4
Wyk af van 't kwaad, en sta met al

uw krachten, 37 : 14

Wij hebben God op 't hoogst misd.; .106: 4
Wy, o verheven Majesteit; . . . . 48 : 4

Wy zaten neer, wij weenden langs de
zoomen, 137 : 1

Wy zien aan ons na al dit ongeval, 74: 9

Wü zullen in zyn woning gaan, . . 132: 5

z.

't Zachtmoedig volk zal eens den vol-

len vrede 87: 6
Zag ik my door een vijand jagen, . 55

:

7

'k Zal dan door myn blijde galmen, . 61

:

7

'k Zal dan gedurig by U zyn, . . . 73 : 12
'k Zal dit melden, 'k zal altijd . . . 75 : 6
'kZal eeuwig zingen van Gods goeder-

tierenheên ; 89

:

1

'k Zal gedenken, hoe voor dezen . . 77

:

7

Zalig hy, die in dit leven, .... 146: 3

'k Zal in uwe tent verkeeren, . . . 61

:

3
'kZal in uw goedheid my verblijden; 31: 5
*k Zal met bly gejuich Hem loven, . 102 : 11

'k Zal met mijn gansche hart uw eer 138

:

1

*k Zal met vermaak naar 't kwaad
niet overhellen, 101

:

3

'kZal met verstand den wegbetreên
der vromen, 101

:

2

'k Zal over hem, die achterklapt, mij

belgen, 101

:

5

'kZal 'sav. klagen, zuchten, stenen; 55:10

Pa. TS.

'kZal tot God, myn steenr., spreken; 42: 6
'k Zal uit uw huis geen var, noch uit

uw kooi 50: 4
'kZal uw geb., die ik oprecht bemin, 119:24
'k Zal uw gerechtigheid verheffen,. . 71 : 18

'k Zal van de deugd der milde goed-

heid zingen, 101 : 1

'k Zal Sions, 'k zal der armen spys, . 132 : 10

Zeer groot is onze Heer, vol kracht. ; 147 : 8

Zegt, om de heid'nen te verlichten: . 96: 7

'kZei: laat nooit mijn bitter lijden . 38:16
Zelfs hy, op wien ik voormaals heb
vertrouwd, 41 : 5

Zelfs vindt de musch een huis, o Heer; 84 : 2

Zend, Heer, uw licht en waarh. ned., 43 : 8

Zet, Heer, een wacht voor mijne lipp.; 141: 3

Ziedaar Gods toorn, gelijk een vuur,

onstoken ; 78 : 16

'kZie in rouw en ongenuchten,. . . 102: 6

Zie my Heer, wien elk moet duchten, 38 : 21

Zie mijn ellend', o Heer, en help uw
knecht, 119 : 77

Zie op mij in gunst van boven, . . 26 : 8
Ziet gij een dief, gy loopt met hem

en steelt: 50: 7

Zie 't blij gerucht der ark liep voort,. 132: 4

„Ziet," zeggen zy, „hij ligt verschoven ; 71 : 8

„Zie," zal men zegg., „zie den dwaze, 62: 5

Zingt beurtol., en dankt den Heeee; 147: 4

Zingt des Hoogsten eer 47 : 4
Zingt een psalm en geeft 81 : 2

Zingt nu bly te moe 81 : 1

Zingt vroolijk, heft de stem naar boven, 33: 1

Zingt, zingt den Heer, die eeuwig
leeft, 9:11

Zingt, zingt den lof van 'tOpperw.;. 112: 1

Zingt, zingt een nieuw gezang den
Heere; 96: 1

Zingt, zingt een nieuw gezang den
Heere; 98 : 1

Zoo gaat het elk, dien God bemint, , 127 : 3

Zoo Gy, van dat ik werd geboren. . 71 : 4

Zoo Gij in 'trecht wil treden, . . . 130: 2

Zoo heb ik dan vergeefs gestreên, . 73: 7

Zoo hoog zyn troon moog' boven
d'aarde wezen, 103: 6

Zoo ik dit zeggen staven zou, . . . 73 : 8

Zoo ik in myne woning tree, . . . 132 : 2

Zoo ik niet had gel., dat in dit leven, 27 : 7

Zoo leeft de Heer, mijn rotssteen zy

geprezen 18 : 14

Zoo leert hij zich geduldig dragen; . 94: 7

„Zoo moet de koning eeuwig leven;". 72: 8

Zoo moet myn vyand op de hielen . 7:3
Zoo word' in 't land de handel ruim

gedreven; 144: 6
Zoo word' uw dierbaar volk in 't end 108 : 3

Zoo zacht als olie is zyn spreken ; . 65 : 13

Zoo zal de heerlijkheid der vromen . 149: 5
Zoo zoeken mij vergeefs, o God; . . 17: 5
Zoo zuil. wy, de schapen uwer weid., 79: 7

Zoo zullen zich geheele scharen, . . 7:4
Zou dan de Schepper, die onz' ooren 94: B
Zou de Heer zijn gunstgenooten, . . 77 : 5

Zou God zijn gena vergeten? . . . 77: 6

Zou in den kuil 'tonzielde stof . . 80: 7
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Ps. V8.

Zou 'k hen niet haten in mijn hart,. 139 : 18
Zou ooit de stoel der schaad'lijkhed., . 94:11
Zult Gij aan dooden wond'ren doen? 88: 7

Zwüg Gode, wacht op 't eind van
's Heeben wegen : 37 : 4

Zwyg niet, o God, houdt U niet doof ; 83: 1

Zij dansen, wagg'len, vallen 107 : 14
Zij, die de zee bevaren 107:12
Zij, die gebonden zaten 107 : 6
Zij, die kwaad voor goed vergelden,. 38:20
Zü, die mijnen dood bejagen, . . . 88:12
Zij gaan van kr. tot kr. steeds voort ; 84: 4
Zij hadden mü omringd als bijen., . 118: 6
Zij hebben kwaad voor goed vergold., 109 : 8
Zi,j hebben mij bijkans opaardvern.; 119:44
Zij hebben "tlang gewenschte land . 106:14
Zij hebben^ vol arglistighöid 142: 2
Zü hebben wel een mond, doch die

niet spreekt; 115: 3
Zij hebben zich voor 'tvloekaltaar; . 106:16
Zij komen aan, door Godd'lyk licht

geleid, . . . , 22:16
Zij leggen lagen voor de vromen, . . 64 : 4
Zij maakten zich, den Heer ten spot, 106:11
Zi^j momp'len saam, vervuld met

bitt'ren haat ; 41 : 4
Zün almacht wist de zee vaneen te

schelden ; 78 : 7

Zijn grondsl., zyn onwrikb'r. vastigh. 87: 1

Zyn handelwijs baart altü'd smart op
smart, 10: 3

Ps. V8.

Zijn' is de zee, z'is door zijn kracht 96: 3
Ztjn machtig' arm besch. de vromen, 33 : 10
Zijn mond is vol van vloek, bedrog

en list
; 10: 4

Zijn naam is heilig engeducht; . . 111: 6
Zijn naam moet eeuwig eer ontv. ; . 72:11
Zi,jn schoonheid is vergaan, zijn troon

ligt neergestort;
,

89: 18
Zün wacht, waarop men hopen mag, 121 : 3
Zün wonderdaan, door niemand af

te meten, 78: 6
Zij raadslaan slechts, vervoerd door

haat, 62: 3
Zü rott. saam en houden boozen raad

;
56 : 3

Zü rukk. aan met opgesperd. mond,

.

22 : 7

Zy sloegen 't oog op God ; .... 34 ; 3

Zü spaarden volken, tot Gods hoon, 106:19
Zü spraken stout : „Kan God in

wildernissen 78 : 10
Zü spreken nooit van vrede, neen; . 35:10
Zü tergden, twistend, Godsgena . . 106:18
Zü weken af, door trouwel. handel, . 78 : f9
Zü weten doorgaans van verdriet . . 73 : 3

Zü worden daag'Ujks begenadigd; . . 105:22
Zü zeggen, stout op hun vermogen

:

94 : 4

Zü zeiden, stout en heet op buit : . 83 : 3

Zü zullen U eerbiedig vreezen, . . 72: 3

Zü zullen u, Gods gunstgenoot . . 91 : 6

Zij zullen uit de volheid van 't gom.

;

145 : 3

-»'»!<--

GEZANGEN.

B.

Behoed hot gansche Chris-

tendom,
Bescherm ons in den han-

gen tjjd,

Avondzang:

Dat wü ons ambt en plicht,

o Heer; Morgenzang:
Des Hoeren arm is sterk; Lofz. v. Maria:
Die atout zyn op h. macht, » , „ :

Dus wordt des Heeren volk

geleid;

E.

Een licht, zoo groot, zoo
schoon,

Zach.: 4

Sim.: 2

6.

Gedenkt en viert met vee

en magen ; Tien Geboden : B

Geef heden ons ons daag'-

lüksch brood; Geb. d. Heeren: 5

GeheiUgd word' uw naam;
ai, geef, „ » »:2

'k Geloof daarbü in Jezus,

onzen Heer; 12 Art. 2e Eer.: 2

'k Geloof in God, den Va-

der, die 't heelal. ...» , , „ : 1

'k Geloof in God, den Va-

der, groot van macht,. . „ „ Ie „ : 1

'k Geloof ook in den Heili-

gen Geest, die één . . . „ „ 2e „ : 4

'k Geloof ook in den Heili-

gen Geest, dien w'eeren . „ „ Ie „ : 2

God had hun tot hun trooöt

gemeld • Lofz. v. Zach. : 3
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Oy zult niet doodslaan,

noch u wreken ; . . . .

QÜ zult uw ouders need'-

rig eeren;

H.

Hoe heilig is zyn naam, .

Houd ons gem. voorUber.,
Hg heeft na lang geduld .

Hü speld' ons, datwy 'tal-

Ier tüd,

Hy stond weer op, ons tot

gerechtigheid;

I.

Ik ben de Heeb, uw God
en Koning;. . . . . .

J.

Ja, Amen, trouwe "Vader, ja,

L.

Leid ons in geen verzoe-

king ooit;

Lof zy den God van Israël

;

M.

Misbruikt geenszins den
naam des Heer en, . . .

Myn ziel, herdenk met hei-

lig beven, .

Myn ziel verheft Gods eer;

0.

o allerhoogste Majesteit; .

Och of wij uw geboön
volbrachten;

O God, die onze Vader zjjt;

O, gr. Christus, eeuw. licht;

O Heer, wy danken U van
harte,

O Vader, dat uw liefd' ons
blijk;

O Vader, die al 't lev. voedt;

Tien Geboden: 7

Lofz. V. Maria: 8

Avondzang: 4

Lofz. V. Maria: 6

„ , Zach.: 3

12 Art. 2e Ber. : 3

Tien Geboden: 2

Geb. d. Heer. : 10

Lofz. V. Zach.;

Tien Geboden: 4

n 1

Lofz. V. Maria: 1

Geb. d. Heer.: 1

Tien Geboden: 9
Bedez. v. d. Pred.

Avondzang: 1

Dankz. na 't eten

Avondzang: 7

Bedez. v. 't eten

8.

Schenk uwen zegen bü uw
woord;

T.

Toon ons uw goedheid en
uw macht,

Troost allen, die in nood
en smart

u.

Uw hart zal immer iets

begeeren
Uw koninkiük koom' toch,

o Heer;
Uw wil geschied', uw wil

alleen;

V.

Vergeef ons onze schul-

den. Heer;
Verl. ons, na genoten rust.

Verkwik ons door een zoe-

te rust,

Verlicht ons hart, dat duis-

ter is, . .

Verlos ons uit des Boozen
macht;

Voor beeldendienst zult gy
u wachten;

Voor elk, die in het duis-

ter dwaalt,

w.

Want uw is 't Koninkrijk,
o Heer;

Want ziet, om 's Heeren daftn

Wij danken U, barmhartig
God;

z:

Zie op ons neder in gena.
Zoo laat Gil, Heer, uw kn..

Zijn goedh. klom ten top;

Morgenzang: 6

Avondzang: 2

Morgenzang: 7

Tien Geboden: 8

Geb, d. Heer.: 8

4

n » » : 6
Morgenzang: 2

Avondzang: 3

Morgenzang: 5

Geb. d. Heer.: 8

Tien Geboden: 3

Lofz. v. Zach.: 5

Geb. d. Heer.: 9
Lofz. V. Maria: 2

Morgenzang: 1

i
Lofz. V. Sim.: 1

- . Maria : 7

; <2 oJ.1



AANWIJZING VAN EENIGE PSALMEN,

DIE BIJ BIJZONDERE GELEGENHEDEN EN BIJ HET VERKLAREN VAN
DE CHRISTELIJKE LEER KUNNEN GEZONGEN WORDEN.

VOOR LAND EN KERK.

PSALM
In vruchtbare tüden . . .65, 67.

„ tyden van schaarschh. . 33, 107, 145, 146.

„ tijden van onweder . . 29.

„ de lente 104.

„ den zomer 65.

„ den oogst 65, 67.

„ den winter 147.

„ verdrukking der Kerk . 46, 79, 80.

„ vrede 85, 147.

, oorlog 3, 27, 83.

„ pest en besm. ziekte. . 91, 121.

, tüden van vervolging. . 10, 12, 18, 14, 44,

94, 123.

„ verlossing der Kerk . . 124, 126.

, tyden van overwinning 46, 74, 108, 124.

VOOR BIJZONDERE FERSONEN.

.,,
. .T. PSALM

Boëtp§fl,1men . . . .
' : I . 6, 25, 32, 38, 51,

130, 143.

V'an bet geloofsvertrbu'sven 56,57,62,121,125,
138.

In tüden van twijfelm. . . 77, 88.

„ bestrvjding over der god-

deloozen voorspoed . . 37, 49, 73, 92,94.

„ gebrek van toegang tot

den openb. Godsdienst . 42, 63, 84.

„ verdrukk. v. vyanden . 4, 7,17,26,31,64.
Wanneer men met laster

bezwaard is 7, 120.

Gebeden om heiligheid des

levens 25, 86, 119, 148.

In krankheden 6, 38, 39, 81.

Dankz. voor genezing . . 30.

Op het huwelgk .... 127, 128.

In ouderdom 71, 92, de pauze.

BIJ PLECHTIGE GELEGENHEDEN.

PSALM
öp de Kerstdagen .... 89, het beg., 98,

132, de pauze, de
Lofzangen.

Op den eersten dag van
het jaar 39, 90, 144.

. des Heilands lyden . . 16, 22, 40, 41, 55,

de p. ; 69, 109, het

begin.

PSALM
Op de Paaschdagen .

'. .16, 22, 3 p.; 40, d.

p.;69,3p.;118,3p.
„ den Hemelvaartsdag . . 8, 47, 68, 2 p.; 110.

„ de Pinksterdagen . . 45, dep.; 68, 2 p.;

72, dep.: 87,133.
Voor de Belijdenispred. . . 19, 86, dep.; 119,

de 12 Art. des Gel.

Bij de voorbereiding tot het
H. Avondmaal .... 15, 24, 25, 26,27,

32, 139, de pauze.

Op het H. Avondmaal . . 23, 42, 43, 63, 65,

84, 180.

„ de dankzegging na het
H. Avondmaal . . . . 66, de p.; 103, 106,

hetbegin;116,118.

„ Bededagen 60, 79, 80, 85, 144.

„ Dankdagen 66, 81, 107, 136,

147.

Bij het aanvaarden van
ambten 75, 101.

By de bevestiging of intrede

van Opzieners 115, dep.; 122, 132,

de p.; 133, 134,

138.

BIJ HET VERKLAREN VAN DEN HEI-

DELBERGSCHEN CATECHISMUS.

Zondag
1. Van d. eenigen troost

9.

10.

11.

12.

de kennis der ellen-

de uit de wet. . .

den oorspr. der el-

lende
de straf der zonde,

de voldoening . .

den Middelaar . .

het geloof . . . .

God

de H. Drieöenh.

.

de Schepping . .

de voorzienigheid

den naam Jezus,

den naam Christ.

den naam Christe-

nen

PSALM
73, 2 pauze.

19, de pauze.

51, aan het begin.

5, het begin; 11.

49, het begin.

25, 36, 130.

2, de pauze.

139, het beg.; 186,

het begin.

38, het begin.

115, de pauze; 136,

het begin; 146.

88, 104, 147.

De lofz. van Maria.

2, het begin; 89.

45, dep.; 72, dep.
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ZONDAG PSALM
13. Van Gods eeniggeb. Zoon,

onzen Heere . . . 2, dep.; 45, dep.;

72, de pauze.

14. „ des Hollands ont-

vangenis en geb. . Delofz. van Maria.

15. „ des Heil. lyden . . 22.

16. „ des Heil. dood, be-

graving en nederd.

ter helle . . . .22.

17. „ des Heilands opstan-
ding 16, 118, 3 pauze.

18. „ des Heilands hemel-
vaart 47, 68, 3 pauze.

19. „ des Heilands zitting

aan Gods rechter-

hand 110.

, des Heilands we-
derk. ten oordeel . 96, de pauze.

20. „ den H. Geest. . . 119, 3 pauze; 14.3.

21. „ de Kerk 48.

, de gemeenschap der
heiligen 133.

, de vergeving der
zonden 32.

22. „ de opstanding des
vleesches . . . . 49, de pauze.

„ het eeuwige leven. 73, 2 p. ; 84, dep.
23. „ de rechtvaard. . . 32, 103, 130.

24. „ de ongenoegzaam- ^.^^

heid onzer goede
werken voor God . 19, de pauze; 143.

25. „ de Sacramenten. . 111.

26. , den H. doop . . .51.
27. „ den kinderdoop. .71, 2 pauze; 87.

28. , het H. Avondm. . 2S.

29. „ de wederlegging der
transsubstantiatie . 119, 4 pauze.

80. , de paapsche mis . 115.

ZONDAG
Van

31. ,

32. ,

33. ,

34. „

35. „

86. „

37. ,

38. ,

39. ,

40. „

41. ,

42: „

43. „

44. ,

»

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

PSALM
de vereischt. der
avondmaalgang . . 25, de pauze ; 26

de pauze,
de sleutelen des he-

melrijks 15, 24, 66. -

de noodzakelijkheid
der goede werken . 119, het begin.

de bekeering . . . 119, 9 en 22 pauze.

Gods wet .... 1.

het eerste gebod . 81, 1 pauze.
het tweede gebod . 115. "s

het derde gebod. . 145, de pauze.
den eed 24.

het vierde gebod . 63, 84, 92.

het vüfde gebod. . 84, 1 pauze; 78,

het begin,

het zesde gebod. . 5.

hot zevende geb. . 50,depauze;51,de
pauze; 119, 5 p.

het achtste geb.. . 62, de pauze,
het negende geb. . 120. ^f

het tiende gebod . 131.

de noodzakelijkheid
der wetprediking . 19, de pauze,
de noodzakelijkheid
en vereischten des
gebeds 65, 145, de pauze.
de aanspraak des ge-

beds 103, de pauze.
de eerste bede . . 89, het begin,
de tweede bede . . 72, het begin,
de derde bede . . 119.

de vierde bede . . 145, de pauze,
de vijfde bede . . 51.

de zesde bede . . 141, het begin,
het besluit des ge-

beds 5, het begin.




