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Psalm 43: 3

3. Zend, Heer, Uw licht en waarheid neder,
en breng mij, door dien glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder, 
dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van Uw heiligheid, 
daar mij Uw gunst verbeidt. 
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Psalm 43: 4

4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik, juichend, stem en snaren 
ten roem van Zijne goedheid paren,
die na kortstondig ongeneugt
mij eindeloos verheugt.
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Gezang 116: 1 en 3

1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
zingend lied'ren van de morgen,
nu het nieuwe licht weer gloort.
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Gezang 116: 1 en 3

3. God is zelf vooraan geschreden.
Hij verlicht, verlost zijn volk,
baant het pad, dat wij betreden,
en verjaagt de donk're wolk.

4

Lezen: Psalm 119: 17-24 (NBG)

17. Doe wel aan uw knecht, dan zal ik 
leven en uw woord onderhouden.
18. Ontdek mijn ogen, opdat ik 
aanschouwe de wonderen uit uw wet.
19. Ik ben een vreemdeling op aarde, 
verberg uw geboden niet voor mij.
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Lezen: Psalm 119: 17-24 (NBG)

20. Mijn ziel wordt verteerd van 
verlangen naar uw verordeningen te 
allen tijde.
21. Gij bedreigt de vervloekte 
overmoedigen, die van uw geboden 
afdwalen.
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2

Lezen: Psalm 119: 17-24 (NBG)

22. Wentel smaad en verachting van 
mij af, want ik bewaar uw 
getuigenissen.
23. Al zetten vorsten zich neder, al 
beraadslagen zij tegen mij, uw knecht 
overdenkt uw inzettingen.
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Lezen: Psalm 119: 17-24 (NBG)

24. Ja, uw getuigenissen zijn mijn 
verlustiging, zij zijn mijn raadslieden.
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Psalm 42: 7

7. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
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Psalm 42: 7

Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verand'ren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven. 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 
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Johan de Heer 5: 2

2. Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in den dood.
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met ’t hemelsch brood.
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Johan de Heer 5: 2

Als mijn schreden soms gaan wank’len
En mijn ziel van dorst versmacht,
Geeft Hij mij het levend water,
En vernieuwt mijn levenskracht.
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3

Psalm 27: 3

3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen,
De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog;
Zijn lieflijkheid en schone dienst 
aanschouwen!
Hier weidt mijn oog met een 
verwond'rend oog.
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Psalm 27: 3

Want God zal mij, opdat Hij mij 
beschutt',
In ramp en nood versteken in Zijn hut;
Mij bergen in 't verborgen van Zijn tent
en op een rots verhogen uit d' ellend'. 
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Gezang 111: 1

1. De dorre vlakte der woestijnen
zal zich verblijden eindeloos;
de zandzee zal herschapen schijnen,
want bloeien zal zij als een roos.
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Gezang 111: 1

Van heil'ge vreugde zal zij beven,
doortinteld van een heerlijk leven,
dat nimmermeer verwelken zal.
Zij zal de wonderen des Heren
aanschouwen en zijn grootheid eren
met jubelend triomfgeschal.
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