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Psalm 95: 1 en 2
1. Komt laat ons samen Isrels Heer,
den rotssteen van ons heil, met eer,
met godgewijden zang ontmoeten!
Laat ons zijn gunstrijk aangezicht
met een verheven lofgedicht
en blijde psalmen juichend groeten!

Psalm 95: 1 en 2
2. De Heer is groot, een heerlijk God,
een Koning, die het zaligst lot
ver boven alle goôn kan schenken!
Het diepst van 's aardrijks ingewand,
het hoogst gebergt' is in zijn hand:
't al gehoorzaam op zijn wenken.

Psalm 95: 4
4. Want Hij is onze God, en wij
zijn 't volk van zijne heerschappij,
de schapen, die zijn hand wil weiden.
Zo gij zijn stem dan heden hoort,
gelooft zijn heil- en troostrijk woord,
verhardt u niet, maar laat u leiden.

Gezang 130: 2 en 3
2. De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat 
vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,

Gezang 130: 2 en 3
blijft met het heilig zwaard des Geestes
strijden;
en d' adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

Gezang 130: 2 en 3
3. De Heil'ge Geest, die haar de toekomst 
spelt,
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen 
weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
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Gezang 130: 2 en 3
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot   
land
als Gods gezant. 

1 Samuel 8 (HSV)
Israël verlangt een koning
1. Het gebeurde nu, toen Samuel oud 
geworden was, dat hij zijn zonen tot 
richters over Israël aanstelde.
2. De naam van zijn eerstgeboren zoon was 
Joël en de naam van zijn tweede was Abia; 
zij waren richters in Berseba.

1 Samuel 8 (HSV)
3. Maar zijn zonen gingen niet in zijn 
wegen; zij waren uit op winstbejag, namen 
geschenken aan en bogen het recht.
4. Toen kwamen alle oudsten van Israël 
bijeen, en zij kwamen bij Samuel in Rama.

1 Samuel 8 (HSV)
5. Zij zeiden tegen hem: Zie, u bent oud 
geworden en uw zonen gaan niet in uw 
wegen. Stel daarom een koning over ons 
aan om ons leiding te geven, zoals alle 
volken.

1 Samuel 8 (HSV)
6. Toen zij zeiden: Geef ons een koning om 
ons leiding te geven, was dit woord kwalijk 
in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot 
de HEERE.

1 Samuel 8 (HSV)
7. Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef 
gehoor aan de stem van het volk in alles 
wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú 
niet verworpen, maar Míj hebben zij 
verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou 
zijn.

7 8

9 10

11 12



8-1-2021

3

1 Samuel 8 (HSV)
8. Overeenkomstig alles wat zij Mij 
aangedaan hebben, vanaf de dag dat Ik hen 
uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door 
Mij te verlaten en andere goden te dienen, 
doen zij nu ook u aan.

1 Samuel 8 (HSV)
9. Welnu, luister naar hun stem, maar 
waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun 
de handelwijze bekend van de koning die 
over hen zal regeren.
10. Daarop maakte Samuel al de woorden 
van de HEERE bekend aan het volk, dat een 
koning van hem verlangde.

1 Samuel 8 (HSV)
11. Hij zei: Dit zal de handelwijze zijn van de 
koning die over u regeren zal: hij zal uw 
zonen nemen om hen voor zich in te zetten 
bij zijn wagens en zijn ruiterij, en om hen 
voor zijn wagen uit te laten lopen.

1 Samuel 8 (HSV)
12. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers 
over duizend en tot bevelhebbers over 
vijftig. Zij zullen zijn akker moeten ploegen, 
zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens 
en zijn wagentuig maken.

1 Samuel 8 (HSV)
13. Uw dochters zal hij nemen als 
zalfbereidsters, kooksters en baksters.
14. Uw akkers, uw wijngaarden en uw 
olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze 
aan zijn dienaren geven.

1 Samuel 8 (HSV)
15. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal 
hij het tiende deel nemen en dat aan zijn 
hovelingen en zijn dienaren geven.
16. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw 
beste jongemannen en uw ezels nemen om 
daarmee zijn werk te doen.
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1 Samuel 8 (HSV)
17. Hij zal het tiende deel van uw kudden 
nemen, en u zult hem tot slaven zijn.
18. U zult het in die dagen uitschreeuwen 
vanwege uw koning, die u zich gekozen 
hebt, maar de HEERE zal u op die dag niet 
antwoorden.

1 Samuel 8 (HSV)
19. Maar het volk weigerde naar de stem 
van Samuel te luisteren. Zij zeiden: Nee, er 
moet toch een koning over ons komen.
20. Dan zullen wij ook zijn als al de volken; 
onze koning zal ons leiding geven en hij zal 
voor ons uit gaan en onze oorlogen voeren.

1 Samuel 8 (HSV)
21. Toen Samuel al de woorden van het volk 
gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren 
van de HEERE.
22. De HEERE zei tegen Samuel: Luister naar 
hun stem en stel een koning over hen aan. 
Toen zei Samuel tegen de mannen van 
Israël: Ga heen, ieder naar zijn stad.

Psalm 72: 1 en 7
1. Geef, Heer, de Koning Uwe rechten, 
en Uw gerechtigheid  
aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 
te richten met beleid. 

Psalm 72: 1 en 7
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
rechtvaardig, wijs en zacht; 
en Uw ellendigen regeren; 
hun recht doen op hun klacht.

Psalm 72: 1 en 7
7. Nooddruftigen zal Hij verschonen; 
aan armen, uit genâ
Zijn hulpe ter verlossing tonen; 
Hij slaat hun zielen gâ. 
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Psalm 72: 1 en 7
Als hen geweld en list bestrijden, 
al gaat het nog zo hoog; 
hun bloed, hun tranen en hun lijden 
zijn dierbaar in Zijn oog. 

Psalm 99: 1 en 8
1. God, de HEER, regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;

Psalm 99: 1 en 8
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege. 

Psalm 99: 1 en 8
8. Geeft dan eeuwig' eer
Onzen God en HEER;
Klimt op Sion, toont
Eerbied, waar Hij woont,
Waar Zijn heiligheid
Haren glans verspreidt:

Psalm 99: 1 en 8
Heilig toch en t' eren
Is de HEER der heren.

Gezang 18: 3 en 4
3. Het eeuwige Godswoord,
eeuwig licht des Vaders,
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
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Gezang 18: 3 en 4
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Gezang 18: 3 en 4
4. O Kind, ons geboren
sluim'rend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Gezang 18: 3 en 4
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
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