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Psalm 19: 1 en 2
1 Het ruime hemelrond
Vertelt, met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid.
De held're lucht en 't zwerk,
Verkondigen Zijn werk,
En prijzen Zijn beleid,
…

Psalm 19: 1 en 2
Dus kan ons dag bij dag,
Tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen.
Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht.
En wijsheid af te malen.
>>>

Psalm 19: 1 en 2
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.
…

Psalm 19: 1 en 2
Hun evenredigheid,
Heeft zich zo wijd verspreid;
Hun rede klinkt zo krachtig,
Dat z' al, wat d' aard' bewoont,
Het merk eens Scheppers toont,
Zo gunstrijk als almachtig.

Psalm 19: 4 en 5
4 Des Heeren wet nochtans,
Verspreidt volmaakter glans,
Dewijl zij 't hart bekeert,
't Is Gods getuigenis,
Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.
…

Psalm 19: 4 en 5
Wat Gods bevel ons zegt,
Vertoont ons 't heiligst recht,
En kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die 't hart verheugt,
Eist zuiverheid en deugd;
Verlicht de duist're ogen.
>>>
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Psalm 19: 4 en 5
5 Des Heeren vrees is rein;
Zij opent een fontein
Van heil, dat nooit vergaat,
Zijn dierb're leer verspreidt,
Een straal van billijkheid;
Daar z' all' onwaarheid haat.
…

Psalm 19: 4 en 5
Z' is 't mensdom meerder waard,
Dan 't fijnste goud op aard'.
Niets kan haar glans verdoven.
Zij streeft in heilzaam zoet,
Tot streling van 't gemoed,
Den honig ver te boven.

Gezang 147: 1 en 3
1 Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, 't eeuwig goed!
>>>

Gezang 147: 1 en 3
3 Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in Zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht!

Schriftlezing Filippenzen 2: 5 t/m 18 
5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die 
ook in Christus Jezus was,
6. Die, terwijl Hij in de gestalte van God 
was, het niet als roof beschouwd heeft aan 
God gelijk te zijn,

Schriftlezing Filippenzen 2: 5 t/m 18 
7. maar Zichzelf ontledigd heeft door de 
gestalte van een slaaf aan te nemen en aan 
de mensen gelijk te worden.
8. En in gedaante als een mens bevonden, 
heeft Hij Zichzelf vernederd en is 
gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot 
de kruisdood.



26-8-2021

3

Schriftlezing Filippenzen 2: 5 t/m 18 
9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate 
verhoogd en heeft Hem een Naam 
geschonken boven alle naam,
10. opdat in de Naam van Jezus zich zou 
buigen elke knie van hen die in de hemel, 
en die op de aarde, en die onder de aarde 
zijn,

Schriftlezing Filippenzen 2: 5 t/m 18 
11. en elke tong zou belijden dat Jezus 
Christus de Heere is, tot heerlijkheid van 
God de Vader.

Schriftlezing Filippenzen 2: 5 t/m 18 
12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd 
gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals 
in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in 
mijn afwezigheid, werk aan uw eigen 
zaligheid met vrees en beven,

Schriftlezing Filippenzen 2: 5 t/m 18 
13. want het is God, Die in u werkt zowel 
het willen als het werken, naar Zijn 
welbehagen.
14. Doe alle dingen zonder morren en 
meningsverschillen,

Schriftlezing Filippenzen 2: 5 t/m 18 
15. opdat u onberispelijk en oprecht zult 
zijn, kinderen van God, smetteloos te 
midden van een verkeerd en ontaard 
geslacht, waaronder u schijnt als lichten in 
de wereld,

Schriftlezing Filippenzen 2: 5 t/m 18 
16. door vast te houden aan het Woord van 
het leven, mij tot roem met het oog op de 
dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb 
hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb 
ingespannen.
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Schriftlezing Filippenzen 2: 5 t/m 18 
17. Maar al word ik ook als een plengoffer 
uitgegoten over het offer en de bediening 
van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd 
mij met u allen.
18. En u verblijdt zich ook daarover; verblijd 
u dan met mij.

Psalm 25: 2 en 3
2 Heer', ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
…

Psalm 25: 2 en 3
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o Heer',
'k Blijf U al den dag verwachten.
>>>

Psalm 25: 2 en 3
3 Denk aan 't vaderlijk meêdogen,
Heer', waarop ik biddend pleit:
Milde handen, vriendlijk' ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid,
…

Psalm 25: 2 en 3
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreven.
Denk aan mij toch in genâ,
Om Uw goedheid eer te geven.

Opwekking 194
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
…
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Opwekking 194
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
>>>

Opwekking 194
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
…

Opwekking 194
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
>>>

Opwekking 194
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.

Gezang 280: 1, 3 en 4
1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeef mij niet.
…

Gezang 280: 1, 3 en 4
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen;
zulk een ontfermer waart Gij mij.
>>>
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Gezang 280: 1, 3 en 4
3 Dank Vader, dank voor die genade,
die ik als zondaar niet verdien;
sloegt Gij naar 't recht mijn zonden gade,
waar zou ik uwe toorn ontvlien?
…

Gezang 280: 1, 3 en 4
Maar ik behoef niet meer te vrezen:
Gij spreekt mij vrij om Jezus' bloed;
dit zal 't verslagen hart genezen,
en vrede schenken aan 't gemoed.
>>>

Gezang 280: 1, 3 en 4
4 Laat uwe hand mij nu ook dekken,
'k verlaat m' op U, ook in de nacht.
U word', als Gij mij weer zult wekken,
opnieuw mijn lofzang toegebracht.
…

Gezang 280: 1, 3 en 4
En zo ik nooit weer mocht ontwaken,
aan U beveel ik dan mijn geest,
om voor uw troon die rust te smaken,
die hier mijn uitzicht is geweest.


