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Inleidend orgelspel 

 

Begroeting 

 

Zingen: Psalm 138: 4 

 

Als ik, omringd door tegenspoed, 

Bezwijken moet, 

Schenkt Gij mij leven; 

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 

Uw rechterhand 

Zal redding geven. 

De HEER is zo getrouw, als sterk; 

Hij zal Zijn werk 

Voor mij volen - den, 

Verlaat niet wat Uw hand begon, 

O Levensbron, 

Wil bijstand zenden. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Psalm 138 

 
1Een psalm van David. Ik zal U loven met heel mijn hart, in de 

tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U psalmen 

zingen. 2Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw 

Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw trouw, want 

om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt. 3Op de 

dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met 



kracht in mijn ziel. 4Alle koningen van de aarde zullen U 

loven, HEERE, wanneer zij de woorden uit Uw mond 

gehoord hebben. 5Zij zullen zingen van de wegen van de 

HEERE, want de heerlijkheid van de HEERE is groot. 6Want 

de HEERE is verheven; toch ziet Hij om naar de nederige, 

maar de hoogmoedige kent Hij van verre. 7Als ik midden in 

de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw 

hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand 

verlost mij. 8De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien;  Uw 

goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van 

Uw handen niet los. 

 

Zingen: Psalm 25: 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, 

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. 

 

Meditatie: Psalm 138: 8 

 
8De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien;  Uw goedertierenheid, 

HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los. 

 



Zingen: Psalm 121: 1 

 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER alleen, 

Die hemel, zee en aarde 

Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 

Gebed 

 

Uitleidend orgelspel 

 


