PSALMEN EN GEBEDEN
voor het ochtend- en avondgebed

2

Frits Heijting
PSALMEN EN GEBEDEN
uitgever: gelovenbeleven.nl
online te bestellen bij www.Lulu.com/shop (ook als E-book)

met dank aan Ludwig Tiller voor het onuitputtelijke geduld,
waarmee hij deze teksten heeft ingevoerd,
en steeds opnieuw gewijzigd.

voorzijde: psalm 124

3
inleiding
Deze bundel is gegroeid uit de behoefte de dag te beginnen en te
eindigen met gebed, met een eenvoudige en voor iedereen direct
toegankelijke bundel. De psalmen staan hierbij centraal. Nergens in
het O.T. spreekt Christus duidelijker dan in deze gebeden, waarin
ook in hevig lijden het geloof tot vaste grond is; en het uitzicht op
verlossing wordt bezongen.
Met eerbied voor het geïnspireerde en poëtische karakter zijn de
psalmen bewerkt in zo gewoon mogelijke taal, met aandacht voor
het ritme. De antwoorden A sluiten aan op de tekst van lezer L. De
antifoon (keervers) wordt na elke alinea gezegd. Hiervoor worden de
cursief gedrukte eerste regels van elke psalm genomen. Een enkele
psalm is iets ingekort. Zo is in psalm 115 is de bespreking van afgodsbeelden weggelaten.
Na de vijf psalmboeken volgt boek VI met teksten uit het Oude en
Nieuwe Testament. De gezongen psalmen waarnaar verwezen wordt
zijn te vinden in de liedbundel al mijn verlangen. De verdere gebeden zijn ingedeeld in gebeden om ontferming (genade), eer aan God
en slotgebeden. Omdat de mens geworden God niet alleen hoog en
verheven is, worden de persoonlijk voornaamwoorden hij en hem,
als het over Jezus gaat, met een kleine letter geschreven.
Ik hoop dat deze bundel ertoe zal bijdragen, dat velen door de dagelijkse discipline van het gebed de kostbaarheid van het geloof gaan
ontdekken.
october 2013
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indeling van een gebedsdienst
opening van de dienst
L De engel van de Heer heeft het Maria aangezegd;
A en zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
L Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
A Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond,
vol van genade en waarheid.
A Vader, wees ons genadig, dat wij,
die de menswording van uw Zoon belijden,
door zijn lijden en kruis in zijn opstanding mogen delen.

Lc 1,28
Lc 1,42

L

Joh 1,14
1Joh 4,2
Rom 6,5

licht van de wereld (blz 6)
L God, verlicht ons door uw heilige Geest.
A Mag het vuur van uw liefde in ons branden.
(ontsteken van een kaars)
L één van de teksten op blz 6 - 7
genade (gebed om vergeving) één van de teksten op blz 10 e.v.
inpassing in het kerk. jaar: blz 277. Op vrijdag wordt aandacht gegeven
aan het lijden, op zaterdag aan de dood en op zondag aan de kerk.
Het gebed wordt afgesloten met:
L Heer, ontferm U over ons.
A Heer, ontferm U over ons.
L Christus, ontferm U over ons.
A Christus, ontferm U over ons.
L Heer, ontferm U over ons.
A Heer, ontferm U over ons.
L Moge de goede God ons genadig zijn, ons voor zonde bewaren,
en ons geleiden op de weg van eeuwig leven.
A Amen.
of (bij het avondgebed):
L Moge de liefdevolle God onze zonden vergeven;
en ons geleiden op de weg van eeuwig leven.
A Amen.

5
eer aan God één van de teksten op blz 41 e.v.
inpassing in het kerk. jaar: blz 277. Op vrijdag wordt aandacht gegeven
aan het lijden, op zaterdag aan de dood en op zondag aan de kerk.
lied uit de liedbundel al mijn verlangen (zie gelovenbeleven.nl)
psalmgebeden en overige schriftgebeden
enkele teksten uit de boeken I - V (blz 73) en boek VI (blz 201)
Na iedere alinea wordt de cursief gedrukte antifoon gebeden.
Voor een keuze naar de tijd van het kerkelijk jaar zie blz 277.
lezing
L
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
A
Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen, amen.
L
Vader, spreek tot ons hart, doe ons uw woorden verstaan.
A
Doe ons dichter bij U leven.
lezing uit de Bijbel; of bv uit de bundel de ogen van de ziel
stilte
afsluitend gebed
De voorganger tracht de strekking van de lezing samen te vatten.
Op vrijdag, zaterdag en zondag kan eventueel één van de gebeden
op blz 8 en 9 worden gebruikt.
lied uit de liedbundel al mijn verlangen (zie gelovenbeleven.nl)
gezongen psalmen: zie blz 281.
slotgebed en voorbede
één van de gebeden op blz 223 e.v.; gebedsintenties
onze Vader
zegen
L
God, zegen ons als wij van hier gaan.
Zegen ons in ons doen en laten,
in ons spreken en zwijgen, in gedachten en gevoelens,
door het geloof in U, de goede God die met ons gaat,
Vader, Zoon en heilige Geest. A Amen.
vertrek
De kaars wordt gedoofd met de woorden:
L
Deze kaars wordt gedoofd;
maar mag uw licht in ons blijven schijnen,
vandaag en alle dagen die U ons geeft, en tot in eeuwigheid.
A
Amen.

*

*

*
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licht van de wereld teksten bij het ontsteken van een kaars
Advent
Sta op, wordt verlicht, want het Licht is in aantocht,
de heerlijkheid van God gaat over ons op.

Jes 60,1

Kerst tot Openbaring van de Heer
In Israël, in volmaakte schoonheid,
is God verschenen als het licht van de wereld.
of: Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond,
vol van genade en waarheid, licht van de wereld.

Joh 1,14

Doop van de Heer tot 40-dagentijd
Dit zegt de Heer: Ik ben het licht van de wereld.
Wie in Mij gelooft hoeft niet in de duisternis te gaan,
maar zal het licht van het leven bezitten.

Joh 8,12

40 dagentijd
Richt je hart op God en doe weg wat niet deugt.
Hij is nabij, Hij maakt je leven helder als de middag.

Job 11

of: De Heer zal ons zijn tot een eeuwig licht;
de dagen van boete en rouw zullen ten einde komen.
goede week
Het ware licht, dat ieder mens verlicht, was in de wereld;
maar de mensen hebben Hem niet aangenomen.

Joh 1,9

Paastijd
Voor het aangezicht van God mag ik mijn weg gaan,
in het licht van de Heer die leeft. Hallelujah!

ps 56

weken na Pinksteren
Moge de Geest van Christus ons innerlijk verlichten,
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.

Ef 1,18

tijd door het jaar
God die gezegd heeft: licht moet schijnen in het duister,
heeft het doen schijnen in onze harten,
om ons te verlichten met de kennis van zijn grootheid.

ps 27,1v

of: De weg van de rechtvaardige is als het licht van de morgen,
dat steeds helderder straalt, tot de volle dag.

spr 4,18

of: Het ware licht, dat iedere mens verlicht, was in de wereld;
maar de mensen hebben Hem niet erkend.
Aan allen echter die Hem aangenomen hebben,
heeft Hij de macht gegeven als kinderen van God te leven.

Joh 1,9v
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of: Moge de goede God ons innerlijk verlichten,
en ons leren wat goed is en waar.

ps 4,7

weken vóór de Advent
Dit zegt de Heer: Ik ben als een licht in de wereld gekomen,
opdat ieder die in mij gelooft niet verloren zal gaan,
maar het eeuwige leven zal kennen.

Joh 12,46

of: Heer, zend ons uw licht en uw waarheid,
om ons te geleiden naar uw heilige plaats,
waar onze woningen zijn.

ps 43,3
Joh 14,2

heiligen
De sterren juichen tezamen,
en de kinderen van God verheugen zich,
om de Heer, die de harten van zijn heiligen verlicht.
vrijdag
Voor oprechten van hart schijnt licht in de duisternis:
rechtvaardig en vergevingsgezind, vol van mededogen.

ps 112

zaterdag
Als de opgaande zon is de Heer aan ons verschenen,
die leven in de schaduw van de dood.

Lc 1,78

zondag; feestdag
Dit zegt de Heer: je bent een uitverkoren geslacht,
Gods eigen mensen, om de daden te verkondigen van Hem,
die ons uit de duisternis heeft geroepen tot zijn heerlijk licht.

*

*

*

1Pe 2,9
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vrijdag
Vader, wij danken U voor hem, die op deze dag zichzelf ten offer
heeft gesteld. Jezus, te zuiver van ogen om het kwaad te zien1: hij
heeft gewoond in een bandeloze wereld, vol van godslastering,
kwaadsprekerij, van boze woorden, verdeeldheid, afgunst, ijdelheid en hebzucht. Hoe kunnen wij U ooit genoeg danken? U hebt
ons gered uit de macht van het kwaad; en tot nieuwe mensen gemaakt door het geloof in hem, die de dood overwon. Hij heeft zijn
leven gegeven om ons bij U terug te brengen.
Door tal van wonderen heeft hij ons de ogen willen openen voor
zijn macht om ons te redden2. Hij heeft de zieken genezen, duivels
uitgedreven en doden opgewekt3. Met enkele broodjes heeft hij
een mensenmenigte verzadigd; maar de mensen wilden niet luisteren. Zij zochten een aardse koning, en verwierpen hun vredevorst4.
Jezus, wij danken U, die het onrecht zo geduldig hebt gedragen,
om de vorst van alle onrecht te onttronen. Door uw leerling verraden5, door uw bisschop veroordeeld6, bespuugd en geslagen, deed
u uw mond niet open. Heel de menigte heeft geroepen: Weg met
hem!7 En de rechter van het land, die toch uw onschuld zag, heeft
het vonnis uitgesproken: de dood aan een kruis8. Als een misdadiger bent U terechtgesteld.
Jezus, onze broeder, wij danken u voor uw liefde ten einde toe.
Genadeloos gegeseld; kwam geen klacht van uw lippen. U hebt de
marteling aan het kruis doorstaan; maar u dacht niet aan uzelf. U
hebt uw moeder verzorgd9, de misdadiger - vol van berouw - getroost10; en de bespotting ondergaan van de oudsten van uw volk:
Kom dan af van het kruis, dan zullen wij geloven!11 Stervende aan
het kruis hebt U alle mensen van goede wil de Schrift geopend met
de psalmwoorden: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?12 In uw handen beveel ik mijn geest"13.
Jezus, help ons om ons eigen kruis op te nemen en u te volgen,
opdat ook wij mogen zijn waar u bent: levend bij uw Vader en onze Vader14, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen
1) Hab 1,13 2)Joh 14,11 3)Mt 11,5 4) Joh 6,15 5) Lc 22,6 6) Mt 26,65
8) Lc 23,24 9) Joh 19,26 10) Lc 23,43 11) Mt 27,40 12) ps 22,1v
13) ps 31, 6 14) Joh 20,14

7) Lc 23,17
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zaterdag
God, onze Schepper en Vader, wij danken U voor uw zoon, die zijn
leven heeft afgelegd opdat uw kinderen zouden leven. Wij danken
U voor Jezus, de Voleinder van het geloof1, die op deze dag als
mens met de mensen is neergedaald in de Godverlatenheid van
het dodenrijk, om aan hen die daar gevangen zaten, onmachtig
zichzelf te redden, het evangelie te verkondigen van uw koninkrijk. Opgestegen naar U, onze God en Vader, heeft hij allen met
zich meegevoerd2, die zijn woorden geloofden.
Jezus, wij danken u met heel ons hart. Voor allen die u liefhebben
bent u tot een nieuw begin geworden en tot bron van eeuwig heil.
Wij bidden u: laat de zondag, waarop wij ons voorbereiden - de
eerste dag van de nieuwe week - voor ons een dag zijn van bezinning op het nieuwe leven, waartoe u ons de toegang hebt ontsloten: u die leeft in eeuwigheid. Amen.
1) Heb 12,2

2) ps 68,19

zondag
Vader, wij danken U voor de dag van de verrijzenis van Jezus, de
eerstgeborene uit de doden, de dag van nieuwe hoop en nieuw
leven voor allen die in hem geloven, en als nieuwe mensen met
hem leven. Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.
U geeft het ons in deze vergankelijke wereld te leven als burgers1
van uw eeuwige Rijk. Alle profeten hebben hiervan gesproken en
de tijd van genade voorzien2, waarin wij nu leven als uw eigen
volk, broeders en zusters van Jezus, die aan uw rechterhand gezeten voor ons bidt.3
Wij danken U voor Maria en alle heiligen, die in de hemel voor ons
bidden. Wij danken U voor uw kerk, waarin wij door uw Geest zijn
verenigd, en waar wij brood en wijn mogen ontvangen, voedsel
voor een standvastig leven in geloof4.
Wij bidden U: laat ook vandaag het evangelie worden gehoord van
de menswording van Jezus5, zijn dood en verrijzenis, en de gave
van zijn Geest, die ons één maakt met U en met elkaar. Wij bidden
voor uw kinderen, die door de dood van ons gescheiden zijn, en
nog wachten op de dag van Jezus' wederkomst, als hij komen zal
om al uw kinderen te verenigen. Dan zal alle leed geleden zijn6, als
wij met heel de gemeenschap van de heiligen U danken en eren,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1) Fil 3,20

2) 1Pe 1,10

3) Rom 8,34

*

4) Mt 26,26v

*

*

5) Heb 1,5v

6) openb 7,17
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genade
1

geloof, hoop en liefde
L God, laat mij vaststaan in geloof, al lijkt U soms ver weg.
A U bent de rots waarop ik sta, de burcht bij wie ik schuil,
mijn redder en beschermer, mijn hoop en vertrouwen.
L Mag steeds de hoop mijn anker zijn,
dat ik niet af zal drijven; en U vergeten.
A Mag mijn hart zijn bij U, die uw belofte gestand doet:
U zult mij niet verlaten.
L Mag uw Geest van liefde mij vervullen,
en goede vrucht doen dragen.
A Laat mij minder worden; en neemt U toe in mij.
2
L
A
L
A
L
A
L
A

vier deugden
Vader, laat mij rechtvaardig handelen;
en de mensen niet naar de ogen zien.
Laat mij nooit met twee maten meten;
en de zwakke niet voorbijlopen.
Geef mij sterkte, om door uw Geest te leven;
en niet toe te geven aan verleiding.
Als mijn kracht het begeeft en de moed mij ontzinkt,
laat mij dan van U mijn hulp verwachten.
Geef mij een bezonnen oordeel,
vertrouwend op uw Geest van wijsheid.
Laten mijn woorden weinige zijn;
en getuigen van het inzicht dat U geeft.
Help mij matigheid te beoefenen,
opdat mijn geest niet van U wordt afgeleid.
Help mij mijn gulzigheid te bedwingen;
om dichter bij u te kunnen leven.

drie deugden
Jezus, laat mij arm zijn in de wereld,
om rijk te mogen worden bij u.
A Laat mij geld en goed niet alleen voor mijzelf gebruiken;
maar u volgen, die onvergankelijke rijkdom schenkt.
L Leer mij mijzelf gering te achten, de trots te overwinnen,
en gehoorzaamheid te verkiezen boven roem en eer.
A Mijn verlangen gaat naar u, nederig en zachtmoedig,
die uzelf hebt vernederd tot op het kruis.
L Laat mijn omgang met het andere geslacht zuiver zijn.
A Laat mij mijzelf niet vooropstellen;
maar anderen liefhebben als mijzelf.

1Pe 2,6
Mt 7,24

Heb 6,19
Lc 24,49
1Kor 13,1
Gal 5,22
Joh 3,30

Jak 2,1v
ps 12,6

ps 33,16
Lc 21,15
Kol 2,2v
Rom 8,13
Joh 4,32

3
L

Lc 6,20
Lc 12,34
Rom 6,19
Fil 2,8
Mt 5,28
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4
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
5
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Gods wet (ex 20, 1-17)
God, U hebt gezegd: Je zult geen andere goden dienen,
maar Mij alleen aanbidden.
Laat mij niet buigen voor luxe en rijkdom.
U hebt geboden uw naam niet te misbruiken.
Uw naam worde geheiligd, in ál wat ik doe.
U vraagt ons de zondag aan U te wijden.
Laat ons de dag van de verrijzenis steeds samen vieren,
één in Christus, die de hemel voor ons heeft geopend.
U hebt gezegd: Eer je vader en je moeder.
Laat mijn gebed voor hen niet verslappen.
U hebt gezegd: Je zult niet doden.
Laat mij alle leven eren en koesteren;
en anderen liefhebben als mijzelf.
U hebt geboden geen echtbreuk te plegen.
Laten gehuwden hun eenheid dagelijks heiligen,
als teken van de liefde tussen Christus en zijn kerk.
U hebt geboden niet te stelen.
Laat mij niet méér nemen voor mijzelf dan nodig is,
terwijl anderen gebrek lijden.
U hebt gezegd: Je zult geen onwaarheid spreken.
Leer mij door uw Geest, open, eerlijk en oprecht.
U gebood ons niet te begeren wat de ander toekomt.
Naar U alleen gaat mijn verlangen, Heer.
levensregel
Ik hecht niet aan vergankelijke dingen;
en neem niet méér voor mijzelf dan nodig is.
Mijn God, U bent alles voor mij.
Man of vrouw: ik zie niet het uiterlijk aan,
maar de innerlijke mens.
Mijn God, U bent alles voor mij.
Als ik goeddoe zal niemand 't weten;
U alleen wil ik behagen.
Mijn God, U bent alles voor mij.
Ik oordeel niemand en onthoud mij van kritiek,
in ontzag voor U, die oordeelt over allen.
Mijn God, U bent alles voor mij.
Ik ben niet beledigd en ik verdedig mij niet,
met Jezus, gekruisigd, voor ogen.
Mijn God, U bent alles voor mij.
Ik bid voor wie mij kwaad doen en ik heb hen lief,
om hem te mogen ontmoeten, nederig en zachtmoedig.
Mijn God, U bent alles voor mij.

Mt 6,19
Mt 6,9
Heb10,25
Joh 10,9

Mt 5,21
Mt 5,44
Mt 5,27v
Ef 5,31

Joh 3,21
Fil 3,8

1Joh 2,17

Gal 3,28

Mt 6,3

1Kor 4,5

1Kor 2,2
Mt 5,44
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6
L
A
L
A
L

mijzelf vergeten
Op vaste tijden neem ik rust om te bidden.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Mijn last wil ik opgewekt dragen.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Verkeerde gedachten verwerp ik direct,
in eerbied voor U, die mij roept tot uw Rijk.
A Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
L Ik beklaag mij niet, en zoek geen begrip bij anderen.
A Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
L Ik vraag niets voor mijzelf,
en ik weiger niets aan anderen.
A Naar U gaat mijn verlangen, Heer; wie heb ik buiten U?
7
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

werktuig van de Geest
Heer, maak mij een werktuig van uw Geest:
waar haat is dat ik liefde breng,
waar belediging is, vergeving;
waar dwaling is, dat ik waarheid breng,
waar ruzie is, eensgezindheid.
Waar twijfel is, laat mij geloof brengen;
waar wanhoop is, hoop;
waar duisternis is, uw licht,
waar droefheid heerst, uw vreugde.
Laat mij niet verlangen getroost te worden,
maar te troosten;
niet om begrepen te worden, maar om zelf te verstaan;
niet om geliefd te zijn, maar om lief te hebben.
Maak mij arm, om rijk te zijn bij U en vrede te vinden.
Laat mij vergeving schenken,
om van U vergiffenis te krijgen.
Laat mij sterven met U, om met U eeuwig te leven.
Heer, maak mij een werktuig van uw Geest.

ps 119,64
Mt 11,28

ps 34,8
2Kor 5,15

Fil 2,4
Joh 6,68

Rom 6,13
Mt 5,44

2Tim2,14

Fil 1,9v
Lc 18,22

2Kor4,10

(Franciscus van Assisi)

8 U alleen
L Jezus, laat mij mijzelf vergeten en u alleen liefhebben;
en alles doen voor u alleen.
A Laat mij minder worden; en neemt u toe in mij;
dat ik slechts zal denken aan u alleen.
L Laat mij sterven aan mijzelf en leven met u;
en ál wat mij overkomt aanvaarden als van u.
A Laat mij niets verlangen dan u te kennen;
en arm te zijn om uw rijkdom te bezitten.
(Augustinus)

Mt 16,24
Joh 3,30

Kol 3,1v
Lc 12,34

13
9
L

schoonheid
Laat heb ik U bemind, schoonheid, zo oud en zo nieuw.
Ach, U was binnen en ik was buiten.
A Daar zocht ik U, en begreep niet de zin
van de mooie dingen die U hebt gemaakt.
L U was bij mij, maar ik niet bij U.
A Voorbijgaande dingen, die er niet zouden zijn zonder U:
zij hielden mij ver van U weg.
L U hebt mij geroepen, mijn doofheid doorbroken.
A Uw schoonheid opende mijn ogen;
nu loop ik verlangend achter U aan.

ps 145,18
Rom 1,19

1Joh 2,17
Joh 1,18

(Augustinus)

10 inwendig gebed
L Mijn God, ik hoef niet naar de hemel op te klimmen,
om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden.
A Ik hoef mijn stem niet te verheffen;
al fluister ik heel zacht, U hoort mij toch:
U bent in mij, ik draag U in mijn hart.
L Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig;
ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken,
en me niet te verwijderen van zo'n hoge gast.
A Als bij mijn broer en beste vriend mag ik bij U zijn,
U zeggen wat mij kwelt en U vragen mij te helpen;
want ik weet dat U mijn Vader bent en ik uw kind.

Rom 10,6

ps 116,1v
Ef 3,16v

Gal 2,20
1Joh 5,14

(Teresa van Avila)

11
L
A
L
A
L

toewijding
Mijn God, U die in mij bent en overal rondom mij.
U wil ik liefhebben, met heel mijn hart en alle kracht.
Ik sta vóór U en ik weet dat U mij kent.
Vervul mijn hart, dat ik niet de blik van U zal afwenden.
U ziet mijn verlangen, en de vaste wil,
om alles te doen zoals het goed is voor U.
A Laat mij niets ondernemen dat U zou mishagen,
en U pijn zou doen.

Mc 12,30
Rom 8,29
Gal 4,6
Heb 11,16

(Charles de Foucauld)

12 Christus in mij
L Jezus, ik geef u mijn handen om uw werk te doen en uw
zegen te verspreiden, mijn voeten om uw weg te gaan.
A Ik geef u mijn mond,
om uw woorden van wijsheid en liefde te spreken,
mijn ogen om uw zachtheid te doen schijnen.
L Ik geef u bovenal mijn hart,
om u lief te hebben, uw moeder en alle mensen.
A Laat mij kleiner worden en wordt u groter in mij.
(Charles de Foucauld)

Kol 3,16v

1Joh 4,7
Joh 3,30
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gebed om kracht
Heer, ik leg mij in uw handen: doe met mij wat U wilt.
U hebt mij geschapen voor U; wat wilt U dat ik doe?
Ga uw eigen gang met mij; wat mij ook overkomt,
blijdschap of verdriet: ik wil het doen.
A Ik wil zijn wat U verlangt; en wat U van mij maken wilt.
L Ik zeg niet: ik volg U waar U ook gaat; want ik ben zwak.
A Ik geef mij over aan U, opdat U mij verder zult leiden.

Lc 22,42
Mt 12,50
ps 33,16v

(John Henry Newman)

14 uw naam worde geheiligd
L Leer mij, Heer, uw naam hoog te houden.
A Neem mijn geheugen, mijn verstand en mijn wil,
neem dat alles helemaal.
L Ál wat ik mijn eigendom noem: het is een gift van U.
A Ik wil het graag aan U teruggeven
en het U ter beschikking stellen.
L Ik geef mij over aan U, om alles wat ik ben,
en ál wat ik bezit te gebruiken naar uw bedoeling.
A Geef mij, Heer, een grote liefde tot U;
en uw hulp: meer hoef ik niet en meer vraag ik niet.
(Ignatius van Loyola)

15 het hart bij God
L God, vol van liefde: mogen allen U zien, ook in mij.
A Laat mij helpen uw weg te bereiden,
dankbaar voor het leven, dankbaar voor uw roeping.
L Laat mij niet de ogen sluiten voor de nood van anderen;
maar bewaar mij in uw liefde.
A Laat mij leven tot uw eer, en niet wanhopen;
want ik ben in uw hand, uit U is alle kracht en goedheid.
L Geef mij een zuiver hart, dat ik U mag zien,
een nederig hart om U te mogen ontvangen.
A Geef mij een hart vol liefde om U te dienen;
een hart vol geloof, dat ik in U mag blijven.

Joh 9,4
Mt 25,33
ps 118,1v
Mt 5,8

(Dag Hammarskjöld)
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roeping
Jezus, mens met de mensen en God-met-ons:
Mt 1,23
Hoe goed is het voor u te leven, en uw liefde te ervaren. Ef 3,18v
Help ons onze roeping te volgen,
eensgezind levend door uw Geest.
Ef 4,1v
A Leer ons alle eigenbelang de rug toe te keren,
en als uw heiligen uw kerk te versterken.
Ef 4,12
L Jezus, u hebt onrecht en vernedering geduldig verdragen.
A Bewaar mij voor boosheid, die de hemel verduistert.
Mt 6,23
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Geest van liefde
Almachtige God, wie zijn wij dat U omziet naar ons?
U houdt van ons, U buigt zich tot ons neer.
U hebt ons in Jezus mateloos uw liefde betoond.
Laat mij uw liefde niet beschamen.
Mag uw Geest mij de weg van zelfverloochening leren,
waarlangs U zich doet kennen, de dood voorbij.
A Vergeef het mij, als ik eerzuchtig was, en ijdel.
18
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heilige Geest
God, heilige Geest, die mijn hart als woning zoekt.
Laat mij openstaan voor U, mijn God die mij liefhebt.
U bent leven voor de ziel, genezing voor 't lichaam.
Reinig mijn gedachten en leidt mijn handelen.
Vergeef mij, als ik mijn eigen verlangens heb nagejaagd.
Laat mij nooit mijzelf voorop stellen.
Help mij niet te hechten aan vergankelijke dingen.
Verlos mij van de slavernij van de begeerte.
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ontferming
Genadig is God, liefdevol en geduldig, vol ontferming.
U vergeldt ons niet naar het kwaad dat wij deden.
Zo hoog als de hemel is boven de aarde,
is de macht van zijn liefde voor wie Hem vrezen.
A Zover als de zonsopgang van zijn ondergang vandaan is,
zover van ons af doet Hij al onze zonden.
L De HEER ontfermt zich over wie Hem vrezen.
A U weet dat wij gevormd zijn uit stof van de aarde.
L Vergeef het mij, als ik 't vergankelijke liefhad boven U.
A Leer mij alles onder het oordeel te stellen,
van hem, die ik uit de hemel verwacht.
20 Hij die komt
L Vader, wij danken U, U leert ons de weg ten leven,
door het geloof in Jezus, die U doet kennen.
A Onze last heeft hij gedragen, onze dood is hij gestorven;
hij maakt alle dingen nieuw.
L Jezus, lam van God, die van zonde bevrijdt,
wij danken u: het offer dat God van ons aanneemt.
A Laat mij niet toegeven aan allerlei verleiding,
maar u alleen dienen, in alle kleine dingen.
L Uw leerlingen hebben u erkend:
de mensenzoon, God in ons midden.
A Leer mij u uit de hemel te verwachten,
die allen rechtvaardig zult oordelen.

Joh 3,16
Mc 8,34
Joh 5,44

Ef 1,13
Rom 8,11

1Kor 7,31
1Pe 2,11

ex 34,6
ps 103,11
pred 12,13

ps 33,18
ps 119,25

Joh 5,22

Joh 14,9
op 21,5
Heb 9,12
Fil 2,15
Mt 16,16
Joh 5,20
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21 vrede
L Vader, hoe goed is het te verkeren in uw huis,
met allen die zoeken uw wil te verstaan.
A Leer ons onszelf te vergeten om U te kunnen dienen.
L Hoe mooi is het visioen van vrede dat U geeft,
in een wereld waar het recht van de sterkste geldt.
A Laat mij niet wankelen in het geloof in Jezus:
door de mensen veracht, maar kostbaar in uw ogen.
22
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door God gedragen
Vader, U kent mijn angst en mijn onzekerheid.
Bij U kan ik mijzelf zijn, zoals U mij hebt bedoeld.
Behoed mij, dat ik U niet vergeet die mijn leven draagt.
Behoed mij ervoor dat ik mensen wil behagen, en niet U.
Vergeef mij als ik ongeduldig was, en prikkelbaar.
Doe mij leven door uw Geest, mij geschonken.

23 mijn Rots
L Mijn God, mijn Rots op wie ik bouw:
door U besta ik, denk ik en voel ik.
A U koestert mij, mijn lot gaat U ter harte.
L Ik zie U niet; maar innerlijk spreekt U tot uw kinderen.
A Laat mijn hart zijn bij U, om uw wil te mogen verstaan.
L Bescherm mij tegen angst en moedeloosheid.
A Help mij mijn last te dragen in vertrouwen op U.
24 tweestrijd
L Vader, zonder ophouden bent U met ons bezig,
of wij onszelf willen vergeten om voor U te leven.
A Al zouden allen ons verlaten: U blijft ons trouw.
L God, ik wordt twee kanten opgetrokken.
A Ik hecht aan wat voorbij gaat,
en verlang naar uw goedheid, die eeuwig is.
L Help mij los te laten wat mij afhoudt van U.
A Leer mij te luisteren naar U, die allen tot zich roept.

ps 133
Lc 9,23
Joh 16,33
1Pe 2,4

ps 16
Kol 1,12
Joh 5,44
2Kor 1,22

Lc 6,48
Joh 14,17
Heb 3,7v
Mt 11,28

Mt 10,38
ps 27,10
1Joh 2,15
Lc 14,33

25 zelfverloochening
L Vader, help mij op vaste tijden te bidden;
ps 119,164
en alles te vergeten, om U te mogen ontmoeten.
A Laat mij mijzelf vergeten, om uw Geest te ontvangen.
Mt 16,24
L Laat mijn hart niet zó uitgaan naar eten en drinken,
dat ik U niet zou eren, uit wiens hand dit alles komt.
Gal 5,24
A Laat mij alles zo gebruiken, dat ik U ervoor kan danken.
L Jezus, laat mij u, één met u, het lijden niet uit de weg gaan.
A Heer, die ik liefheb: mijn last wil ik opgewekt dragen,
verenigd met u, die mij het nieuwe leven leert.
Mt 11,29
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loon van God
Vader, U vraagt ons te leven als burgers van uw Rijk.
Mag alles wat ik doe voor U zijn gedaan.
Wij trachten te verstaan wat goed is in uw ogen.
Laat mij niets ondernemen zonder gebed.
Als wij geven, laat niemand het weten;
als wij vasten, laat het voor allen verborgen zijn.
A Laat mij leven en werken in liefde voor U;
en niet om door anderen geprezen te worden.

Fil 3,20
Fil 4,8
Mt 6,1v
Mt 6,16v
Joh 5,44
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boosheid
God, vergeef het ons als wij kwaad met kwaad vergolden.
Leer mij te bidden voor wie mij tegenwerken.
Mt 5,44
Bewaar ons voor boosheid, die de ziel verduistert.
Ef 4,26
Laat mij Jezus, gekruisigd, voor ogen houden,
1Kor 2,2
die onrecht en laster geduldig heeft verdragen.
L Wees onze toevlucht, als de mensen zich tegen ons keren. ps 27
A Mijn zon en mijn schild, mijn God die mij liefheeft:
mijn hoop is op U, die mijn misstappen vergeeft.
1Joh 2,1
28 hemelburger
L Mijn God wil ik dienen in ál wat ik doe,
door het geloof in Christus, in de hemel opgenomen.
A Mijn lot heeft hij gedeeld, mijn dood ondergaan;
laat mij hem met hart en ziel liefhebben.
L Jezus, u maakt ons vrij van zonde en dood.
A Laat mij het nieuwe leven zichtbaar maken.
L Uw koninkrijk is niet van hier.
A Mag uw Geest mij leiden, als een burger van uw Rijk.
L Laat mij niemand oordelen, maar allen liefhebben.
A Vergeef mij alle verkeerde woorden.
29 bouwstenen
L Vader, U hebt ons geschapen om U te kennen;
U roept ons tot het nieuwe leven, met Christus verrezen.
A U roept mij hem te volgen, de onschuld in persoon,
die het lijden geduldig heeft verdragen
L Help mij Jezus voor ogen te houden, de levende steen,
door de wereld verworpen, maar kostbaar in uw ogen.
A Laat mij anderen het kwaad niet aanrekenen;
maar hen liefhebben, die tegen mij zijn.
L Maak mij een bouwsteentje van uw kerk,
mijzelf vergetend, vol van zijn Geest.
A Help mij te volharden in gebed, om uw wil te verstaan;
en met vuur en ijver te volbrengen.

Rom 6,13v
Mt 11,28
Joh 14,21
Rom 6,22v
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Joh 18,36
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Mt 7,1

Joh 14,23
Gal 3,27
1Pe 2,21v
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30 chaos
L God onze Vader, zoveel in de wereld dat pijn doet:
de hebzucht en de begeerte, de laster en het bedrog;
A zo zwaar soms de last om te dragen,
zo drukkend de gevoelens en beschamend de gedachten.
L Waar zouden wij zijn, als wij het niet wisten:
dit alles is niet uit U?
A Heer, maak ons standvastig in geloof,
geduldig de chaos verdragend.
L Jezus, help ons op uw Geest te vertrouwen.
A Maak ons één, als een teken aan de wereld.
L Heer, doe mij mijn roeping in de wereld verstaan.
A Vergeef het mij, als ik alleen mijzelf maar zag.
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vergeving
Jezus, nederig en zachtmoedig, op u hopen wij.
Help mij op vaste tijden u te zoeken in gebed.
U, die met onuitputtelijk geduld allen blijft zoeken:
Laat mij uw liefde beantwoorden,
ook als de mensen zich tegen mij keren.
L U hebt smetteloos in ons midden gewoond.
A Help mij verkeerde gewoontes te overwinnen.
L Jezus, die leert bidden: Van U is de kracht:
A uw Vader is onze Vader:
ik heb geen angst meer, hoe hoog de golven ook gaan.
32
L
A
L
A

U roept ons
Vader, U ziet ieders bedoeling, U toetst onze daden.
U roept allen tot inkeer, om U te mogen ontmoeten.
U hoort hoe de mensen U lasteren.
Vergeef het mij, als ik te ver ben meegegaan
met een omgeving die zich afkeert van U.
L God, leer mij uw liefde, waar de wereld aan voorbijgaat.
A Laat mij anderen niet veroordelen, maar liefhebben.
33 licht van de wereld
L Vader, U doet de zon opgaan over al uw schepselen,
over goeden en over kwaden.
A U toont ons Jezus, de Zon van ons bestaan.
L In hem zien wij het licht van de wereld,
één en al liefde en waarheid, eeuwig leven.
A Jezus, mag uw Geest mijn hart verlichten,
mijn gedachten reinigen en mijn handelen leiden.
L Doe mij opstaan en op weg gaan in liefde voor u.
A Vergeef het mij, waar ik hem verloochend heb.
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34 levensheiliging
L Vader, U die ons schiep: trok U zich terug,
dan vergingen wij tot 't stof waaruit U ons maakte.
A Laat mij leven in ontzag voor U die mij draagt.
L Eén met Christus, tot de hemel verheven,
zijn wij vrij van de macht van het kwaad.
A Mag uw Geest mij vervullen, die U doet kennen:
uw eeuwige goedheid en liefde.
L Heer, behoed mij voor de jacht naar succes en vermaak,
die het vuur dooft en het werken vruchteloos maakt.
A Leer mij te onderscheiden waar ik U mee dien,
en waar ik de zelfzucht gehoorzaam.
35 zuiver van hart
L Vader, zie mijn verlangen het goede te doen,
in een wereld die uw wet met voeten treedt.
A Zie mijn verlangen naar een leven in onschuld;
en neem van mij weg wat beschamend is.
L Bewaar mij voor onoprechtheid, die van U vervreemdt.
A Wat ik voor anderen verborgen wil houden,
is voor U zo helder als de middag.
L Vergeef mij alle onbezonnen woorden
en elk onberaden handelen.
A Laat uw Geest mij leren mijn woorden te wegen;
en bedachtzaam te handelen, in liefde voor U.
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twee heren
Jezus, u hebt woorden van eeuwig leven.
Tot wie zouden wij anders gaan?
Laat mij geen twee heren dienen.
Leer mij waar ik U halfhartig liefheb;
Jezus, doe mij opstaan met u,
vrij van zelfzucht, die voert naar de dood.
A Mag uw Geest in mij vruchten voortbrengen
van zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en geduld.
37 met heel mijn wezen
L Jezus, laat mijn hart zijn bij u die mij liefhebt;
en in alles overwegen hoe u het graag zou willen.
A Geef mij open oren om uw stem te verstaan;
en laat uw wil te doen mijn vreugde zijn.
L Neem mijn mond om uw woorden te spreken;
en mijn hart, om u en alle mensen lief te hebben.
A Laten mijn voeten zich haasten naar uw huis;
en mijn ogen uitzien naar u, die komen zult.
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38 tot uw eer
L Jezus, mens geworden God, laat mij leven tot uw eer:
onschuldig als een kind, eerlijk en oprecht;
A onverdeeld aan u toegewijd,
betrouwbaar als uw getuige, vol vreugde om uw redding.
L Laat mij leven: vol van geloof in uw goedheid,
vol van hoop temidden van verdrukking;
A vol van liefde voor u, die ons verlost van alle kwaad.
39 bestraffing
L Vader, die onze halfheid geduldig verdraagt;
en ons in liefde straft, opdat wij ons bekeren:
A laat mij luisteren naar uw stem in mijn geweten,
L Vader, die ons in Christus tegemoet bent gekomen,
om ons te bevrijden van zonde en angst voor de dood:
A vergeef het mij, als ik U ben vergeten;
en alleen mijn eigen belang maar zag.
L U bent niet ver, U doet zich kennen aan wie geloven.
A Help mij de zelfzucht te verlaten,
om U te mogen ontmoeten, eeuwige God.
40 kinderen van God
L Wij danken God, die ons de waarheid doet verstaan,
waar de wereld niet van weten wil.
A Vader, doe ons zien hoe groot het goed is,
dat U aan uw kinderen toevertrouwt.
L U schenkt uw Geest van liefde aan allen die U dienen.
A Laat mij uw Geest niet bedroeven door onvrede,
door kwade gedachten en harde woorden.
L Laat mij waakzaam zijn, in verwachting van de dag
waarop Jezus verschijnt, met al zijn engelen bij zich.
A Leer mij hem steeds te verwachten,
opdat ik niet beschaamd zal staan bij zijn komst.
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41 vernieuwing
L Vader, U hebt Jezus in de wereld gezonden,
om ons bestaan te vernieuwen door het geloof in hem.
Joh 6,40
A In hem zien wij het leven, dat nooit ten einde komt.
L Jezus, mens geworden God, Redder van de wereld,
Mt 1,21v
gekomen om de mensen tot God te verheffen:
Kol 1,22
A mag het geloof in u ons leiden in ons denken en ons doen.
L Heilige Geest, die innerlijk tot ons spreekt:
Joh 14,26
A Laat ons wegdoen wat niet deugt; en U de ruimte geven.
L God, Vader, Zoon en heilige Geest:
A Laat ons als nieuwe mensen leven, in Christus herboren. Joh 3,3
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42 onschuld
L Jezus, in liefde voor allen hebt u ons lot gedeeld,
om allen die u volgen bij God terug te brengen.
A Onze last hebt u gedragen, onze dood ondergaan.
L Ik dank u voor uw Geest,
die de harten van uw kinderen doorzoekt.
A U kent mij en u beproeft mij, of ik u werkelijk liefheb.
L Jezus, in u zien wij het leven,
zoals God het heeft bedoeld vanaf het begin.
A Maak mij weer onschuldig als een kind, zuiver van hart,
oprecht in mijn woorden, vrij van verkeerde gedachten.
L U bent altijd ons nabij, uw komst verwachten wij.
A Laat mij u voor ogen houden, die mij de hemel toont.
43 godsvertrouwen
L Vader, ik kom tot U door het geloof in Jezus,
die in onpeilbare liefde zichzelf heeft gegeven.
A Ik dank U voor hem, de voleinder van het geloof.
L Door de mensen verworpen, van God verlaten,
legde hij zijn leven in uw handen.
A Laat mij volharden in geloof, hoe duister 't leven ook is.
L Hangend aan een kruis, en als mens op U vertrouwend,
heeft hij ons liefgehad ten einde toe.
A Jezus, laat mij in moeite en pijn niet wanhopen,
één met u, die aller lot hebt gedeeld.
44 duisternis
L Vader, sta ik in het licht, laat mij U danken;
in de duisternis: laat mij dankbaar volharden in geloof.
A Laat mij het onrecht geduldig verdragen;
in zorgen en verdriet mijn kruis op mij nemen.
L Jezus, als een licht bent u onze duisternis binnengegaan.
A Mag geen boosheid dit licht in mij doven.
L Laat mij minder worden; en neemt U toe in mij.
A Behoed mij voor eerzucht en ijdelheid,
die de hemel verduisteren.
45 verleiding
L Almachtige God, wie ben ik dat U luistert naar mij?
A Wie ben ik dat uw Geest mij zoekt te vervullen:
Hij, die 't kwaad niet kan verdragen?
L U peilt mijn hart, ik kan mij voor U niet verbergen.
A Breng mij terug, als ik afdwaal en U vergeet.
L U ziet het, als ik mijn gebeden verwaarloos.
A Help mij te volharden, en U ijverig te zoeken.
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46 zonde
L Jezus, u hebt voor mij het offer van uw leven gebracht.
A Verrezen uit de dood en opgevaren naar de hemel
bent u voor uw volk de deur naar het leven.
Joh 10,7.
A Laat mij loslaten wat mij verhindert u te volgen.
Fil 3,8
L Laat mij u voor ogen houden, die mijn last verlicht.
Mt 11,25v
A Mag uw Geest mij doen leven in ontzag voor u,
die allen rekenschap zult vragen.
Mt 12,36
L Heer, laat de zonde niet heersen over mij!
A Laat mij niet hechten aan wat voorbijgaat.
Rom 8,13
L Geest van God, vervul mijn gedachten, leid mijn handelen.
A Vergeef het mij, als ik U in woord en daad heb bedroefd.
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wijsheid
De wijsheid van God is dwaasheid voor de wereld.
Vader, laat mij leven in liefde voor U, mijn Schepper.
Jezus, u bent gestorven en tot de doden afgedaald,
om allen die u liefhebben tot nieuw leven te wekken.
A laat uw Geest mij leren de wereld te dienen.
L Heilige Geest, behoed mij voor een trotse wereld,
die met al zijn kennis U verwerpt.
A Bewaar mij voor eerzucht en eigenwaan,
waardoor de hemel wordt verduisterd.
48 als kinderen
L Goede God, U bent niet hoog en ver:
U doet zich kennen door wie nederig is van hart.
A Wat voor geleerden verborgen blijft,
hebt U aan kinderen geopenbaard.
L Doe mij uw wil verstaan;
en in woorden en werken uw Rijk zichtbaar maken.
A Help mij uw heiligen na te volgen, door uw Geest geleid,
onschuldig als een kind, verheugd om uw roeping.
L Heer, laat mij niet op eigen kracht vertrouwen.
A Van u is de kracht om te volbrengen.
49 kennis van God
L Vader, laat ons hart steeds zijn bij U,
die ons als één volk wilt leiden, tot het eeuwige leven.
A Behoed mij voor de zelfzucht, die voert naar de dood.
L U hebt in Jezus uw goedheid getoond,
waar zelfs de dood geen einde aan kan maken.
A Doe ons eensgezind hem volgen, die U doet kennen.
L Zie mijn berouw over wat voorbij is.
A Op U wil ik vertrouwen, die mij steeds wilt vergeven.
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de oude mens
Vader, zie mijn verlangen naar onschuld en oprechtheid.
Geef mij weer de onschuld van een kind.
Laat mij de oude mens verlaten,
als met Christus gekruisigd en begraven.
A Laat mij als nieuw geboren leven met hem,
onrecht en tegenspoed geduldig verdragend.
L Vergeef mij mijn zwakheid,
als ik in oude fouten ben vervallen.
A Richt mij weer op, doe mij herleven.
L Heer, behoed mij voor wrok en haatdragendheid.

A Help mij te vergeven,
zoals U mij steeds opnieuw vergeven moet.
51 de weg van het kruis
L Jezus, God-met-ons, nederig en zachtmoedig:
ons verdriet hebt U gedragen, onze dood doorstaan.
A Leer ons de weg van het kruis te gaan.
L Jezus, onze broeder, eerstgeborene uit de doden,
op u is onze hoop gericht.
A Onze schuld hebt u uitgewist;
en ons tot nieuw leven gewekt.
L Help mij als uw heiligen mijn last te dragen in geloof.
A Laat mij niet mismoedig worden als ik tekort schiet.
52 vrede
L Vader ik zie U niet; toch bent U heel dichtbij.
A Al het zijnde moet vergaan;
maar U BENT in eeuwigheid.
L In U is rust en vrede - en toch werkt U alom.
A Doe mij gaandeweg uw vrede kennen,
die deze vergankelijke wereld niet kan bieden.
L Mag uw Geest mij leren Jezus te volgen,
die in liefde zichzelf heeft verloochend tot op het kruis.
A Laat mij volharden in gebed, om uw wil te verstaan;
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getuigen
Vader, wij danken U, ons leven wordt door U gedragen.
U roept ons, uw eigen volk, om uw liefde vóór te leven.
Jezus, als eerste mens bent U de hemel binnengegaan;
toch bent U niet hoog en ver.
A U staat aan de deur, en u klopt,
u zoekt mijn hart als woning.
L Heilige Geest, uw wijsheid is dwaasheid voor de wereld.
A Laat mij niet bang zijn dwaas te lijken.

Mt 18,3
Ef 4,21
Rom 6,6
1Kor 13,5
Ef 1,5v

Mt 6,15

Mt 1,23
Mt 16,24
Rom 8,24v
Ef 1,4
Heb 12,12

Rom 10,8v
ex 3,14
Joh 5,17
Joh 16,33
Heb 12,2v
Rom 12,2

Ef 1,4
Kol 1,15

openb 3,20
1Kor 2,14
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eensgezind
Vader, U hebt gezegd: Wees heilig, want Ik ben heilig.
Vergeef mij, als ik alleen mijn eigen belang heb gezocht.
U roept uw kinderen tot uw werk in deze wereld,
door het geloof in Christus, die de harten bewoont.
A Vergeef mij, als ik het gebed heb verwaarloosd,
en niet uw wil heb gezocht in al mijn ondernemen.
L Help mij in alles te vertrouwen op U,
die uw kinderen wilt leiden door uw Geest.
A Heer, help mij mijn eigen verlangen niet te achten;
en mijn wil aan U te geven.

1Pe 1,16
Joh 17,21
Gal 2,20

Rom 8,16
Mt 16,24

55 innerlijke vrede
L Vader, hoe snel gaan de dagen voorbij!
A Help mij niet te hechten aan rijkdom die vergaat;
maar U onverdeeld te dienen, eeuwige God.
Mt 6,20v
L Jezus, u zette mijn voeten op de weg van de vrede.
A U heb ik lief, die alles van de mensen hebt verdragen,
Heb 12,2
om mensen van goede wil bij onze Vader terug te brengen.
L Heilige Geest, die de harten zoekt te vervullen:
A laat het lijden mij niet terneerslaan,
Heb 12,7
maar U met des temeer ijver doen volgen.
L God, als ik met anderen in onmin leef,
wijs mij dan de weg van verzoening.
Mt 5,23
A Laat mij niet trots zijn, en halsstarrig;
maar help mij de vrede van Christus te bewaren.
Kol 3,12
56
L
A
L
A
L

onvergankelijk leven
God, heel de natuur spreekt van uw grootheid.
Laat mij leven in eerbied voor het werk van uw handen.
Vader, U hebt allen geschapen om U te kennen.
Vergeef mij, als ik het geschapene liefhad boven U.
Alle profeten hebben van uw liefde getuigd;
uw eigen Zoon heeft U doen kennen.
A Ik geloof dat mijn lot U ter harte gaat.
L Doe het mij beseffen, dat U mij bij name roept.
A Heer, leer mij voor U te werken in uw wereld.
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nabijheid
Jezus, u bent niet ver, dat ik u niet zou kunnen kennen.
U houdt zich niet stil, dat ik u niet zou verstaan.
U hebt allen lief, u spreekt de harten aan.
Ik luister vaak niet, druk met mijn eigen belangen.
Vergeef het mij, als ik u voorbij ben gelopen.
Help mij mijzelf te vergeten, om u te kunnen volgen.

Rom 1,20

1Kor 7,31
Lc 24,27
Joh 1,18

Heb 10,24

Joh 14,21v
Heb 12,25
Rom 12,2
Mt 16,24
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onverdeeld
Vader, geduldig mijn fouten verdragend:
ik verlang ernaar met U alleen te leven.
U toont uw kinderen onvergankelijk leven:
uw goedheid, waar ook de dood geen eind aan maakt.
A Behoedt mij voor de zelfzucht, die U doet vergeten.
L Mag uw Geest mij steeds onderrichten;
opdat ik uw wil ga verstaan.
A Laat mij leven met U in eerbied en ontzag,
in de verwachting van de dag van het oordeel.
59 Gods huis
L Vader, liever één dag in uw huis,
dan duizend dagen zonder U.
A Liever sta ik op de drempel van het huis van mijn God,
dan te wonen bij wie Hem verlaten.
L De Heer is als een zon, als een schild om ons heen.
A Hij is ons genadig en brengt ons tot aanzien.
L God, laat geen eigenbelang mij verblinden.
A Help mij uw wil te zoeken en trouw te volbrengen.

2Pe 3,9

ps 136
Rom 8,7v
Ef 5,17
spr 2,1v
2Pe 3,11v

ps 84

1Kor 1,26v
Rom 12,2

60 God in ons
L Vader, in de Schrift worden ook wij heiligen genoemd, Ef 2,19
één in Christus, die zijn volk geheiligd heeft.
A Mag de liefde van Christus ons leiden,
en bewaren voor hebzucht en begeerte.
Ef 2,3v
L Heilige Geest, die ons de Vader toont:
A help mij mijzelf te vergeten, opdat U in mij kunt wonen. Gal 2,20
voor een leven met Christus, de dood voorbij.
L God, U bent mijn enig goed, wie zou mij anders leiden?
A Maak mij als een boom geplant aan levend water*, *heilige Geest
om vruchten voor U te dragen van goedheid en geduld. ps 1,3
61 wijsheid
L Wie is wijs, en kent de verklaring van de dingen?
A De wijsheid verheldert het gelaat;
en neemt de hardheid hiervan weg.
L Laat mij niet wijs zijn in eigen ogen.
A Behoed mij voor hoogmoed,
die van U en de medemens vervreemdt.
L God, laat mij leven in ontzag voor U.
A Verlicht mijn verstand, doe mij uw wil verstaan;
en niet meegaan met een wereld die vergaat.
L Jezus, laat mij in uw voetspoor gaan.
A Laat mij bij onrecht niet verbitteren,
en vergeef mij als ik kwaad met kwaad heb vergolden.

1Kor 1,19v
pred 8,1

Sir 3,17v
openb 15,4
1Pe 4,1v
Rom 12,20
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62 rijkdom
L God, U schenkt een onuitputtelijke rijkdom
aan allen die U liefhebben en ijverig zoeken.
A Vergeef het mij, als ik U halfhartig heb gediend.
L Alles wat wij bezitten behoort U toe.
A Laat mij niet méér voor mijzelf nemen dan nodig is.
L Laat mij niet hechten aan wat vergaat,
om een schat in de hemel te kunnen verwerven.
A Laat mij niet voorbijgaan aan de nood in de wereld.
63 Jezus voor ogen
L Vader, laat mij steeds Jezus voor ogen houden,
die op het kruis voor zijn vijanden heeft gebeden.
A Laat mij anderen het kwaad niet toerekenen,
opdat hij in mij kan wonen en werken.
L Mag uw Geest mij leren U onverdeeld te dienen,
A Help mij anderen lief te hebben als mijzelf;
en te bidden voor wie zich tegen mij keren.
L Heer, hoe dikwijls heb ik U vergeten!
A Op uw vergeving wil ik vertrouwen.
64 vertrouwen
L God onze Vader, laat mij U danken en aanbidden,
samen met allen die samenkomen in uw huis.
A Als U ver verwijderd lijkt, help mij dan te volharden,
in vertrouwen op U die mijn moeite kent.
L Als onrecht mij treft, als ik machteloos sta:
help mij dan te bidden voor wie mij dit aandoen.
A Laat mij niet verbitteren door het kwaad om mij heen;
maar vertrouwen op uw rechtvaardige oordeel.
L Wie U de rug toekeert kan geen plaats bij U vinden.
A Vergeef het mij, als ik U verloochend heb.
65 de dood overwonnen
L Vader, ik dank U, die mij doet naderen tot U,
één met Christus, die de dood heeft overwonnen.
A Mijn hoop is op hem, die leeft bij U;
en bidt voor allen die U zoeken.
L De dood ligt achter hen die geloven.
A Laat mij dood zijn voor wat niet deugt;
om als uw eigen kind Jezus' werk te mogen verrichten.
L Mag uw Geest mij leren voor U te leven,
nederig en geduldig, mijzelf vergetend.
A Leer mij het mijne niet te zien als mijn eigendom,
maar door U gegeven om U te dienen.

Lc 18,22
openb 3,16
Jak 4,4
Mt 6,20v
1Joh 3,17

Lc 23,34
Gal 2,20

Mt 6,43v
2Tim 2,13

ps 133
Heb 10,23

Rom 12,14
Rom 12,19
Mt 10,33

Kol 1,21v
Rom 8,34
Kol 2,12

Mt 16,24
Lc 16,12
Lc 19,13v
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66 aangenaam
L Vader, voor elk onnadenkend woord,
voor elke onbezonnen daad bid ik om vergeving.
A Mag mijn spreken oprecht zijn,
aangenaam en opbouwend, vrij van eigenwaan.
L Voor elke verkeerde gedachte bid ik om vergeving.
A Leer mij wat niet deugt direct te verwerpen.
L Voor zelfzuchtig handelen bid ik U om vergeving.
A Laat mij niet meer leven voor mijzelf, maar voor hem,
die voor zijn volk is gestorven en verrezen.
67 openbaring
L God, ik dank U voor het ontzagwekkende geheimenis:
Christus in mij, die het eeuwige leven leert.
A Hij moet toenemen, ik moet minder worden.
L Ik dank U voor uw heiligen, vol van uw Geest.
A Help mij hen na te volgen, als wegwijzers naar uw Rijk.
L Mag uw Geest mij leren waar ik zelfzuchtig was.
A Vergeef mij als ik anderen uw liefde heb onthouden.
L Vader, versterk mijn geloof.
A Help mij los te laten, waarin ik U niet kan dienen.
68 het stof
L God, mijn ziel kleeft aan het stof, wek mij tot leven.
A Laat mij niet twijfelen, maar leven in geloof:
het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.
L Doe mij mijn fouten kennen waarmee ik U verloochen.
A Leer mij op te zien naar het kruis,
waarop Jezus de overwinning hebt behaald.
L Jezus, leer mij te volharden:
het valt mij zwaar u te volgen.
A Laat mij u steeds in gedachten houden,
die komen zult voor een rechtvaardig oordeel.
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gevaar
Vader, zovelen die U, hun Schepper, ontkennen.
Zovelen, die uw wereld zien als hun eigendom.
Jezus, zij zien niet het gevaar waarin zij verkeren.
Eens zullen zij te horen krijgen: Ik heb je nooit gekend!
Leer mij door uw Geest mijn bestaan te heiligen,
Help mij in het voetspoor van de heiligen te gaan,
en uw koninkrijk zichtbaar te maken.
L Heer, u hebt gebeden voor uw vervolgers.
A Leer mij van harte goed te doen aan wie mij haten,
opdat ik niet beschaamd zal staan bij uw komst.

1Pe 4,11
Kol 4,6
Fil 4,8
Rom 4,7
2Kor 5,15

Kol 1,26v
Joh 3,30

Rom 8,5v
1Joh 2,9v
Mc 10,29

ps 119,25
Jak 1,5v
2Kor 5,17
1Joh 1,8v
1Kor 2,2
2Tim 2,12
1Kor 1,7v

Rom 1,20
Lc 12,16v
Mt 25,12

Joh 13,35
Lc 23,34
Mt 24,42
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70 toewijding
L Vader, wees ons genadig,
dat wij openstaan voor uw Geest,
om te leren wat goed is en waar.
A Mag mijn hart zijn bij hem,
die mijn dood is gestorven en leeft bij U.
L Leer mij in eerbied en ontzag mijn weg met U te gaan.
A Laat mij leven als met Christus verrezen.
L Mag alles wat ik onderneem voor U zijn gedaan.
A Help mij het kwade te mijden, en goed te doen.
71
L
A
L
A
L

de grootheid van God
Eeuwige God, heel de schepping spreekt van U.
Laat uw kinderen leven in eerbied voor U.
Doe mij uw goedheid verstaan, die alles te boven gaat.
Doe mij het leven kennen, dat nooit ten einde komt.
Leer mij liever arm te zijn dan rijk;
en soberheid te verkiezen boven overdaad.
A Vergeef het mij, als de wereld mij U deed vergeten.
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de goedheid van God
De goedheid van God is op aarde verschenen.
Jezus, onze Redder: hij heeft onder ons gewoond!
Hij verheft ons uit zonde en dood.
Hij maakt ons tot zijn volk, vol ijver voor het goede.
God, vergeef mij als ik niet naar U heb geluisterd,
maar mijn eigen verlangen de voorrang heb gegeven.
A Leer mij te leven als een burger van uw Rijk.
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ijver
Jezus, u hebt gezegd: Ik sta aan de deur en ik klop.
Naar u gaat mijn verlangen, Heer.
Wij zijn druk met duizend andere dingen.
Leer mij stil te zijn, om uw stem te kunnen verstaan.
Wij hebben u lief, die bij de Vader voor ons bidt.
Laat mij in ijver niet verslappen; en volharden in gebed.

Joh 14,16v

2Kor 7,1
Ef 6,7

Rom 1,20
ps 136

1Joh 2,15v

Tit 2,11
1Joh 3,14

Gal 5,16
Fil 3,20

openb 3,20
Mt 13,22
Rom 8,34
Rom 12,11v

74 apart gezet

L

Vader, U roept ons als uw eigen volk:
uw heiligen, apart gezet om uw werk te doen.
A Laat mijn hart zijn bij U, in voorspoed en in tegenspoed.
L U hebt Jezus aan de wereld overgegeven,
opdat mensen van goede wil U zouden vinden.
A Laat mij in zijn voetspoor gaan, vol ijver voor het goede.
L Jezus, u hebt ons gekocht voor God met uw bloed.
A Help mij mijzelf te vergeten;
en te leven in liefde voor u.

1Pe 2,9
Heb 9,14
1Pe 1,22v
openb 5,9
Mc 8,34
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75 eerlijk leven
L Vader, van ons is het verlangen naar een leven met U;
maar van U is de kracht te volbrengen.
A Versterk mijn geloof, laat mij niet van U wijken.
L Hoe zouden wij de beproeving doorstaan,
als U niet met ons was?
A Heer, mag mijn hart steeds bij U zijn.
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verlangen
God van genade, zie mijn verlangen naar uw liefde.
Vader, laat mij dichter bij U leven.
Zie mijn verlangen U te behagen in ál wat ik doe.
Roep mij terug als ik afdwaal,
en alleen mijzelf maar zie.
L Zie mijn verlangen naar een wereld zonder kwaad.
A Laat mij uw Geest niet door zelfzucht bedroeven;
in ontzag voor U, die allen rechtvaardig zult oordelen.
77 van U is de kracht
L Vader, van ons is het verlangen uw weg te gaan;
maar van U de kracht om te volbrengen.
A Laat mij niet op eigen kracht vertrouwen;
maar op uw Geest, die in uw kinderen woont en werkt.
L Bij ons is twijfel en onzekerheid;
toch bent U niet hoog en ver.
A Elk gelovig hart wordt door U als woning gekozen.
L Wij zijn vaak innerlijk verdeeld,
als wij verlangen naar wat niet goed is in uw ogen.
A Uw wil geschiede; help mij mijn wil aan U te geven.
78 offer
L Jezus, lam van God, ik dank u;
u hebt u uzelf gegeven aan een wereld in nood.
A Heer, wie heb ik buiten u?
mijn offer aan u is mijn dankbaarheid.
L Jezus, levend brood,
u bent voedsel voor de ziel, genezing voor het lichaam.
A Laat mij opstaan met u,
die mij tot nieuw leven hebt gewekt.
L Heer, bewaar mij voor zelfzucht, die de ziel verduistert.
A Geef mij een luisterend oor en een helpende hand.
L Bewaar mij voor halfslachtigheid.
A Laat mij u met hart en ziel liefhebben;
en u dienen in ál wat ik onderneem.

ps 42,3
ps 33,16
1Kor 10,13

ps 42
Kol 1,9v
Gal 5,16v
ps 120
spr 28,14

ps 33,16
Rom 8,13
Jak 1,6
Gal 2,20
Jak 1,14

Joh 1,36
Joh 6,68
Heb 13,15
Joh 6,57
Kol 2,9v

openb 3,15
Mt 22,37
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79 nauwelijks beantwoord
L Vader, U hebt ons geschapen om U te mogen kennen;
maar wij hebben uw liefde nauwelijks beantwoord.
A Heer, ontferm U over ons.
L U hebt de wereld in Jezus uw goedheid getoond,
maar wij hebben hem dikwijls verlaten.
A Christus, ontferm u over ons.
L Wij hebben uw Geest bedroefd,
en anderen uw liefde onthouden.
A Heer, ontferm U over ons.
80 al onze dagen
L God, onze Vader, al mijn dagen komen uit uw hand.
A Help mij zó mijn tijd te benutten,
dat het goed is in uw ogen wat ik doe.
L Laat wat voorbijgaat mij niet zó in beslag nemen,
dat ik U zou vergeten, God die mij roept.
A Help mij in al mijn doen en laten U te behagen.
L Vader, leer mij uw wil te verstaan.
A Mag steeds uw goede Geest mij leiden.
81 blijf niet zwijgen
L God, U ziet de nood van velen;
het onrecht is voor U niet verborgen.
A Blijf niet zwijgen, blijf niet werkeloos toezien.
L De mensen dienen zichzelf en verlaten hun God;
zij vinden elkaar in afkeer van uw kerk.
A Maak ons tot lichten in de wereld en getuigen van Hem.
L Heer, ook in uw kerk, door uw eigen volk,
wordt uw wet met voeten getreden.
A God, vergeef het ons!
Wij hebben het gebod van de liefde verlaten.
82 ons enig goed
L God, onze Vader, wie heb ik buiten U?
A U hebt allen lief, U zond uw zoon,
die redt uit ál wat de ziel bedreigt.
L Als mens met de mensen
heeft hij dood en godverlatenheid doorstaan.
A Laat mij steeds hem voor ogen houden,
die aller lot ten einde toe heeft gedeeld.
L Vader, op uw vergeving vertrouw ik,
als ik van harte mij tot U keer.
A Leer mij uw wil te verstaan; en af te zien van alles,
waarvoor ik U niet kan danken.

Mt 22,37
Joh 1,14

Ef 4,30

spr 22,23
1Kor 5,8

Mt 13,22
Kol 1,10
Joh 16,13

ps 83
ps 2
hand 4,25v
Mt 5,16
Dan 9,9
1Joh 2,3v

ps 16
Jak 1,21
Mt 27,46
Heb 3,1
1Joh 4,10
Ef 5,20
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83 één van ons
L Jezus, verrezen Heer, u heb ik lief,
die als een dienaar ons bestaan hebt gedeeld.
A Leer mij mijzelf te vergeten, om te mogen leven met u.
L Jezus, vredevorst, gering geworden als één van ons:
U zult komen in uw macht.
A Laat mij steeds in liefde u uit de hemel verwachten.
L De Vader heeft het oordeel in uw handen gelegd.
A Help mij in alles te overwegen of het goed is in uw ogen,
opdat ik bij u binnen mag gaan op die dag.
L Vergeef het mij, als ik in oude fouten ben vervallen.
A Als u alleen mijn schuld zou zien:
Heer, wie kon voor u bestaan?
84 de toekomst
L Breng dank aan God: zo lief heeft Hij de wereld,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.
A Vader, leer mij uw liefde te beantwoorden.
L Aan allen die geloven en gedoopt zijn in zijn naam,
heeft Hij zijn Geest van wijsheid geschonken.
A Laat mij uw Geest niet door zelfzucht bedroeven.
L Van dag tot dag wilt U ons bestaan vernieuwen.
A Behoed mij, dat ik niet mijn eigen wil vooropstel;
en zelfzuchtig U zou vergeten, die mijn leven draagt.
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verloren tijd
God, elk ogenblik zonder U is verloren tijd.
Ik dank U, die in Christus uw waarheid hebt getoond.
Zonder U is mijn leven zonder zin en vruchteloos.
Het is tevergeefs als ik vroeg opsta,
en ploeter tot laat in de avond.
L De Heer: Hij ziet het hart aan;
Hij geeft het zijn kinderen in de slaap.
A Vader, laat mijn bestaan niet zinloos zijn en leeg;
doe mij goede vruchten voor U dragen.
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geen angst
Vader, de wereld is vol dreiging en vijandschap.
Voor zwakken en behoeftigen is er geen rust.
U beschermt hen allen, die op U hun vertrouwen stellen.
Met U aan mijn zijde hoef ik geen angst te hebben.
Help mij voort te gaan op de weg van geloof:
één met Jezus, die de macht hiertoe geeft.
A Leer mij door uw Geest wat goed is en waar;
en óm te zien naar mensen in nood.

Mt 20,28

Mt 25,31
Joh 5,22
Mt 25,34
ps 130,3

Joh 3,16
3Joh 11
Joh 16,13
Rom 8,5
2Kor 4,16
Rom 8,13

Joh 1,17
ps 127

Lc 13,6v
Gal 5,22v

spr 14,31
ps 107
Ef 1,17

spr 14,31
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87 begeerte
L Jezus, God-met-ons in een sterfelijk lichaam:
u hebt ons lot ten einde toe gedeeld.
A U hebt ons lijden gekend en onze dood doorstaan.
L Als één van ons hebt u de zonde overwonnen,
en de vorst van het kwaad onttroond.
A Heer, laat mij niet toegeven aan wat niet deugt,
maar u voortdurend voor ogen houden.
L Leer mij te heersen over het lichaam,
opdat geen begeerte mij gevangen zal houden.
A laat de zelfzucht niet zegevieren;
verlicht mijn hart, om als uw heilige te kunnen leven.
88 vergeving
L Vader, U heb ik lief, die mij roept tot uw huis,
en mij voedt met uw woord en sacrament.
A Ik weet mij op weg met uw Zoon, die op mij wacht.
L U heb ik lief, die mij draagt in uw hand.
A Op U is mijn vertrouwen, die mij uw goedheid toont,
waar de wereld blind voor is.
L Mijn God, laat mij niet dwalen op mijn weg;
en mijn hart niet geven aan dingen die voorbijgaan.
A Laat mijn hart steeds zijn bij U,
om de vrede van Christus in de wereld te dragen.
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met Christus verrezen
Vader, ik dank U voor het wonder van de verrijzenis.
Met Christus verbonden mag ik voortgaan met hem.
Jezus, versterk uw volk in dit kostbare geloof.
Leer mij als nieuw geboren met u te leven.
Laat ons steeds u, gekruisigd, voor ogen houden.
Laat mij de moeite niet uit de weg gaan, in liefde voor u.
Als wij ontrouw zijn: u blijft ons trouw.
Help mij in beproeving te volharden in gebed.

90 volharding
L Vader, wees mij genadig, op U is mijn vertrouwen,
ook in tijden van moeite en verdriet.
A Ik breng mijn last bij U, die mij liefhebt.
L Help mij in alles uw wil te zoeken en te volbrengen;
en niet mijn eigen voorkeur te volgen.
A Help mij los te laten wat mij weerhoudt U te dienen,
opdat U mij het ware goed kunt toevertrouwen.
L Leer mij te volharden in geloof, als alles tegenzit.
A Laat mij volharden in gebed; en U in alles danken.
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91 hemel en aarde
L God, onze Schepper, hemel en aarde behoren U toe,
engelen en mensen behoren U te eren.
A Vergeef het mij, als ik alleen mijzelf maar zag.
L God, die meer van ons houdt dan wij kunnen bevatten:
A vergeef het mij, als ik in boosheid heb gehandeld.
L U, die ons in Jezus uw goedheid hebt getoond:
A geleid mij door uw Geest, nederig en zachtmoedig,
op weg naar het eeuwige leven bij U.
92
L
A
L
A

zelfverloochening
God, die allen roept als uw kinderen, uw eigen volk:
verlicht mijn verstand, verhelder mijn ogen.
U roept ons als uw lichten in de wereld.
Zuiver mijn gedachten, maak aangenaam mijn spreken
en verstandig mijn handelen.
L U voedt mij met uw woord, en uw sacrament.
A Laat de verkondiging helder klinken in uw huis.
L Jezus, verrezen uit de doden,
ik verlang ernaar met u te leven.
A Help mij mijzelf te vergeten en op te staan met u.
93
L
A
L
A

Gods stem
Vader, U zult een hart dat U zoekt nooit afwijzen.
Op uw vergeving wil ik vertrouwen.
Vergeef het mij, als ik traag was om U te dienen;
als ik druk was met duizend dingen,
en het gebed heb verwaarloosd.
L Laat mij onverdeeld leven, zuiver van hart,
in liefde voor U en de mensen om mij heen.
A Mag uw Geest mij leren het goede te kiezen
en het kwade te verwerpen.
94
L
A
L
A
L

God-met-ons
God onze Schepper, die ons maakte om U te kennen:
zie mijn verlangen met U te leven.
U verlangt naar uw volk: dat wij ons tót U keren.
Als wij U vergeten: U vergeet ons nooit.
Jezus, eeuwige God, koning van het heelal,
u kwam tot uw wereld: nederig en zachtmoedig.
A U kent onze zwakheid, u reikt ons de hand.
L Doe het mij verstaan, waarmee ik u verdriet doe.
A Help mij u onverdeeld te dienen.
L Jezus, u hebt spot en vernedering geduldig verdragen.
A Laat mij in uw voetspoor gaan.
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95 roeping
L Vader, U hebt de wereld in Jezus, onze broeder,
uw goedheid geopenbaard, uw eeuwig wezen.
A God, doe mij hem kennen, nederig en zachtmoedig.
L Uw eigen volk zijn wij, broers en zusters van elkaar.
A Maak ons één in geloof, hoop en liefde.
L Vergeef het ons, als wij onze roeping niet trouw waren
A Doe mij de zelfzucht overwinnen in geloof.
L Jezus, leer mij uw wil te verstaan.
A Vervul mij van uw Geest, met u voor ogen,
die nooit aan uzelf hebt gedacht.
96 de eerstgeborene
L Jezus, eerstgeborene uit de doden:
A u bent de goedheid van God, op aarde verschenen,
onschuldig, vol van liefde en waarheid.
L U geeft ons deel aan het nieuwe leven bij God,
nu nog in geloof, maar eens in werkelijk aanschouwen.
A Heer, laat mij alle twijfel de rug toekeren.
L Uit de hemel verwachten wij u,
als u komt voor het oordeel over levenden en doden.
A Mag mijn hart zijn bij u, in al mijn ondernemen.
97
L
A
L
A
L

wederliefde
Mijn God, bij wie het kwaad niet wonen kan:
mag mijn hart steeds bij U zijn.
U die allen liefhebt, veel meer dan wij kunnen bevatten:
leer mij uw liefde te beantwoorden.
U roept ons om voor U te werken: niet op eigen kracht,
maar door uw Geest, ons gegeven.
A Help mij met vuur en ijver U te dienen.
L Vader, doe mij in alle dingen uw wil verstaan.
A Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
98 delen in het lijden
L Jezus, lam van God,
hoe kunnen wij de reikwijdte van uw offer verstaan?
A Zonder u zijn wij ten dode opgeschreven,
onmachtig tegen het kwaad.
L Hoe kunnen wij de diepte van uw lijden begrijpen?
A Door uw vriend bent u verraden, door uw volk verstoten,
gegeseld en gekruisigd, van God verlaten.
L Heer, laat mij het lijden niet ontvluchten.
A Mag ik in leven en in sterven u voor ogen houden,
die de toegang tot de hemel hebt geopend.
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99
L
A
L

genade
God, uw macht is onbegrensd, uw liefde mateloos.
Laat mij leven in eerbied voor U.
In Christus hebt U ons lot gedeeld,
om ons te verheffen uit zonde en dood.
A Mag mijn spreken en mijn doen en laten van U getuigen.
L Vader, ik verlang naar U, om U te mogen kennen.
A Breng mij terug, als ik U vergeet in zorg voor mijzelf.
L mijn hoop is gericht op U, die luistert naar mijn bidden;
en een nederig hart nooit af zult wijzen.
A In U alleen is vrede, die niemand teniet kan doen.
100 Door God gekend
L God, mijn Vader, als het onrecht mij treft,
Laat mij dan geen kwaad met kwaad vergelden.
A Laat mij bidden voor wie mij belagen;
en goed doen aan wie kwaad van mij spreken.
L U hebt uw Zoon gezonden: uw goedheid onder ons.
A Mishandeld en bespot, deed hij zijn mond niet open.
L Jezus, leer mij het onrecht geduldig te verdragen.
A Vergeef het mij, als ik u heb vergeten,
die komen zal voor een rechtvaardig oordeel.
101 God mijn enig goed
L Vader, wat heb ik buiten U? U bent mijn enig goed.
A Leer mij mijzelf te vergeten,
uw wil te zoeken en ijverig te volbrengen.
L Help mij sober te leven;
en niet méér voor mijzelf te nemen dan nodig is.
A Laat mij niets verlangen voor mijzelf,
waar ik U niet voor kan danken.
L Laat de liefde niet bekoelen, de zelfzucht niet zegevieren.
A Doe mij voortgaan met U, als gestorven aan mijzelf;
en met Christus tot nieuw leven opgewekt.
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102 verlangen
L God, zie mijn verlangen met U te spreken, of te zwijgen;
met U te handelen, of mij terug te trekken;
pred 3,7
A te genieten of hiervan af te zien: als U maar wordt geëerd.
L Soms ben ik onzeker, bang voor 't oordeel van anderen. Rom 2,1
A Laat mij op U alleen vertrouwen.
L Als U bij mij bent, waar blijft dan mijn onzekerheid,
Heb 13,6
mijn wanhoop, mijn angst voor de dood?
A Help mij dit alles te overwinnen;
door het geloof in Jezus, die uit de dood is opgestaan.
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103 overgave
L Vader, liefdevol en goed, wees steeds in mijn gedachten.
A Help mij uw liefde te beantwoorden.
L Ik verhef mijn hart tot U, die mij innerlijk verlicht.
A Mogen mijn woorden en daden hiervan getuigen.
L Laat mij niet twijfelen, als U afwezig lijkt.
A Help mij uw weg te gaan in gelovig vertrouwen.
L Heilige Geest, mag dit leven vruchten dragen.
A Doe mij groeien in liefde en wijsheid,
om met U in de wereld te kunnen werken.
104 liefde voor God
L Jezus, ik houd van u, die mijn ziel wilt bewonen.
A U gaf mijn leven een nieuw begin.
L Laat het woord van de apostel waarheid worden:
A Met Christus ben ik gekruisigd;
ik ben het niet die leef, maar Christus die in mij woont.
L Help mij, Heer, de zelfzucht achter te laten.
A Vergeef het mij, als ik door vergankelijke dingen
werd afgeleid van U, de eeuwige goede God.
105 alles verlaten
L Jezus heeft gezegd: Niemand kan twee heren dienen.
A Heer, u heb ik lief, wie heb ik buiten u?
L U leert ons: Wie mij wil dienen, moet mij volgen;
en waar ik ben zal ook mijn leerling zijn.
A Help mij mijzelf te vergeten,
om u te mogen ontmoeten, eeuwige God.
L Nu wij die grote belofte ontvangen hebben,
bid ik u om volharding in gebed.
A Zonder u zijn wij machteloos,
niet in staat tot een vlekkeloos leven.
106 God, mijn alles
L God, heilige Geest, vervul dit leven geheel en al.
A Leer mij te spreken als het nodig is, te zwijgen als 't past,
en alles wat ik onderneem aan U op te dragen.
L Jezus, mijn broeder, laat mij u steeds voor ogen houden.
A Wees mijn rijkdom, mijn rust en mijn stilte,
mijn vrede, mijn spijs en drank, steun en toeverlaat.
L Jezus, licht van de wereld, mijn blijdschap,
mijn zekerheid en mijn eeuwige bestemming:
A behoed mij ervoor, dat ik u zou verloochenen.
L Laat mij naar u toe hollen en u mijn liefde betuigen.
A Laat uw Geest van liefde mij leiden,
opgewekt en zachtmoedig, volhardend in gebed.
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107 onrecht
L Vader, uw kerk is in verval, het evangelie wordt vergeten.
A Vervul ons van uw Geest, als uw getuigen in de wereld. Ef 1,12
L Leer ons laster en spot geduldig te verdragen.
A Laat ons niet verbitteren om onrecht en bedrog.
1Kor 13,5
L Heer, laat mij niet de moed verliezen als alles tegen zit. 1Pe 1,6v
A Help mij steeds op U te vertrouwen.
L U zag het, als ik uw Geest niet wilde gehoorzamen.
A Vergeef mij, als ik kwaad met kwaad heb vergolden.
1Pe 3,9
108 toevlucht
L Jezus, houdt U zich verborgen, dan voel ik mij verloren.
A Waar zou ik moeten gaan?
Leeg is de troost van de wereld.
L Mijn hoop is op u, die alle mensen liefhebt.
A Vandaag juichen zij u toe, morgen zijn zij u vergeten.
L Zij hoeven geen angst te hebben, die op U vertrouwen.
A Nooit zult u hen verlaten, die volharden in geloof.
L Ook al lijkt u afwezig: laat mij u nooit verlaten.
A Laat mij het gebed niet verwaarlozen;
en mijn troost niet zoeken in wat voorbijgaat.
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109 zwakheid
L Vader, wij weten ons één met hem die leeft:
Kol 2,9v
Jezus, mens geworden God, uw goedheid onder ons.
A In hem zien wij het leven,
Kol 3,4
waar de dood geen einde aan kan maken.
L Hem wil ik volgen, in zijn lijden, sterven en verrijzenis.
A Mag mijn gebed niet verflauwen, de ijver niet verslappen.
L God, de voorbijgaande wereld zuigt en trekt:
1Joh 2,17
kom mijn zwakheid te hulp.
A Help mij alles los te laten, om U te mogen kennen.
Mt 19,29
110 mensen in nood
L Vader, miljoenen mensen leven in armoede en gebrek.
A Leer mij de wereld te dienen als Christus,
één met hem door zijn lichaam en bloed.
L Overal is oorlog en geweld.
A Maak ons één in dienst aan de wereld.
L Tallozen leven eenzaam en geïsoleerd.
A Leer mij U te dienen in de mensen om mij heen.
L Heer, zovelen die verloren lopen,
zoekend naar de zin van het bestaan.
A Vergeef het mij, als ik mijzelf voorop heb gesteld;
en mijn roeping heb verwaarloosd.
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111 getuigen
L God van genade, één en al liefde en goedheid:
U hebt ons met Christus tot nieuw leven gewekt.
A Doe ons als nieuwe mensen voortgaan in geloof.
L Laat het kwaad om ons heen geen vat op ons krijgen.
A Vergeef het mij, als ik in oude fouten ben vervallen.
L U roept uw volk metterdaad van uw liefde te getuigen.
A Vergeef het mij, als ik uw roeping ontrouw was.
L Heer, laat mij niemand veroordelen;
maar bidden voor hen die U verlaten.
A Behoed mij voor jaloezie en kwaadsprekerij,
die de liefde verdrijven.
112 leiding van de Geest
L Vader, ik dank U voor uw Geest,
die doet inzien wat goed is in uw ogen.
A Laat mij niets verlangen dan uw wil te doen.
L Leer mij waar ik U verlaat, en alleen mijzelf maar zie.
A Vergeef mij als ik mij liet leiden door eigenbelang.
L Heer, help mij de halfheid te overwinnen,
mijzelf te verloochenen en U onverdeeld te dienen.
A Laat uw Geest mij leren voor U alleen te leven.
113 uiterlijke dingen
L God, die allen hebt geschapen om op U te gelijken:
A ik heb dikwijls uw liefde verloochend.
L In de zorg voor mijzelf heb ik U vergeten.
A Ik heb U dikwijls halfhartig gediend,
en het gebed verwaarloosd.
L Mijn verlangen ging uit naar vergankelijke dingen.
A Leer mij te leven als een burger van uw Rijk.
L Vergeef het mij, als ik mij in boosheid liet gaan.
A Help mij te leven als met Christus verrezen.
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114 door God gekend
L De goede God doet alles meewerken ten goede
Rom 8,28v
voor hen die Hem liefhebben.
A U wil ik dienen, op U alleen vertrouwen.
Rom 6,22
L Jezus, u kent mijn moeite, mijn zorgen, mijn verdriet.
1Pe 5,7
A Mijn hulp en vertroosting zijn uit u,
die uw leven hebt gegeven om allen te winnen.
Heb 5,7v
L De wereld om ons heen is vol van verleiding;
waardoor het hart van u wordt afgetrokken.
1Joh 2,17
A Vergeef mij als ik geen gehoor heb gegeven aan uw Geest,
die allen wil leiden die Hem vragen.
Rom 8,14
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115 de eerstgeborene
L Als eerste van de mensen is Jezus de hemel ingegaan.
A Vader, doe mij verstaan hoe groot het goed is,
dat uw volk in Christus is geschonken.
L Hij zal wederkeren, met al zijn engelen bij zich.
A Laat mij alles wat ik doe onder zijn oordeel stellen.
L Laat mij als nieuw geboren leven met hem.
A Laat mij liefde geven voor haat, vrede voor belediging,
vol hoop uitziende naar uw Rijk van vrede.
116 vertrouwen
L Dank God, die ons leert te spreken of te zwijgen.
A Heer, ik verwacht mijn wijsheid van U.
L U snoeit de rechtvaardigen, opdat zij niet verslappen.
A Vervul mij van uw Geest, om uw werk te verrichten.
L Het kwaad ligt overal op de loer.
A Help mij wat niet deugt direct te verwerpen.
117 eenheid
L Vader, zoveel dat afleidt; en verhindert U te volgen.
A Zo dikwijls, dat de oude mens weer regeert;
en ik niet met Christus heb geleefd.
L Zoveel dat verdeeldheid veroorzaakt,
waar Jezus toch om eenheid heeft gebeden.
A Heer, verenig uw kinderen in liefde voor U.
118 eeuwige woningen
L Jezus, in de hemel opgenomen,
u hebt het uw leerlingen voorgehouden:
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.
A Mijn hoop is op u, die een plaats voor mij hebt.
als dit aardse lichaam vergaat.
L Laat mij volharden in gebed, één met u die leeft.
A Laat mij u in geloof ontvangen in uw huis..
L Heer, leer mij te leven als een burger van uw Rijk.
A Bewaar mij voor zelfzucht en eigenliefde,
die de hemel op aarde verduisteren.
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119 zwakheid
L God, mijn zwakheid is voor U niet verborgen.
Mt 26,41
A U ziet het als ik mijzelf voorop stel,
en Jezus, mijn Redder, verloochen.
Mt 10,3
L U riep uw volk tot leven om U lief te hebben en te dienen.
A Vergeef het mij, als ik in eigenliefde U ben vergeten.
Gal 5,17
L Zie mijn verlangen naar goedheid en waarheid.
ps 84,3
A Heer, doe mij dichter bij U leven!
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120 bid voor ons
L Maria, bid voor mij om liefde voor God en alle mensen.
A God, onze Vader, uw naam worde geheiligd.
L Jozef, bid voor mij om wijsheid en rechtvaardigheid.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Petrus, bid voor mij om eerbied en ontzag voor God.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Paulus, bid voor mij om vuur en ijver voor het evangelie.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Pastoor van Ars1, bid voor mij om geloof in de goede God.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Filip Neri2, bid voor mij dat ik Jezus uit de hemel zal verwachten.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L François de Sales1, bid voor mij om nederigheid.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Franciscus1, bid voor mij om de genade van armoede.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Antonius Abt1, bid voor mij om matigheid.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Catharina van Siena1, bid voor mij om zuiverheid.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Benedictus van Nursia1, bid voor mij om sterkte.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Petrus Damiaan1, bid voor mij om discipline in mijn gebeden.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Thérèse van Lisieux1, bid voor mij om de gave van geduld.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Charles de Foucauld1, bid voor mij om zachtmoedigheid.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Jozef Labre3, bid voor mij om overgave aan de goede God.
A Vader, uw naam worde geheiligd.
L Maria Magdalena4, bid voor mij om de Geest van liefde
en medeleven met mensen in nood.
A God, onze Vader, uw naam worde geheiligd,
elke dag die U mij geeft.
1) zie www.gelovenbeleven.nl > de ogen van de ziel
2) de opgewekte 'apostel van Rome' (1515 - 1595)
3) de heilige zwerver Benoît Joseph Labre (1748 - 1783)

*

*

*

4) Lc 8,2; Joh 20,1v
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eer aan God
1
L
A
L
A
L

lofzang van Maria (Lc 1,47-55)
Hoog verheft mijn ziel de Heer.
Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op mij, die in eenvoud Hem dient.
Nu zal elk geslacht opnieuw mij gezegend noemen.
Heerlijk is het wat Hij voor mij deed,
de Machtige, groot is zijn naam!
A Hij is vol van liefde, altijddoor,
voor allen die Hem vrezen.
L Hij toont ons zijn macht, drijft hoogmoedigen uiteen,
en haalt machtigen neer van hun troon.
A Geringen brengt Hij tot aanzien,
armen schenkt Hij overvloed,
en rijken gaan heen met lege handen.
L In zijn liefdevolle goedheid ziet Hij om naar zijn volk.
A Zo had Hij het beloofd aan Abraham
en aan zijn nageslacht, voor altijd.
2 lofzang van Zacharias (Lc 1,68-75)
L Dank God, die omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
A Hij heeft ons een Redder verwekt
in het geslacht van David, zijn dienaar.
L Van oudsher had Hij dit voorzegd
bij monde van zijn heilige profeten:
A ons te redden uit de macht van onze vijanden,
uit de handen van allen die ons haten.
L Zo betoont Hij ons zijn goedheid;
en doet Hij zijn belofte gestand,
de eed die Hij Abraham gezworen heeft:
A ons te geven, uit de handen van vijanden bevrijd,
Hem zonder vrees te dienen,
in vroomheid en gerechtigheid,
al onze dagen voor zijn aangezicht.
L En jij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,
om voor de Heer uit te gaan en zijn weg te bereiden;
A om zijn volk de boodschap van verlossing te brengen
en vergeving van hun zonden;
L dankzij de liefdevolle goedheid van onze God,
waarmee Hij uit de hemel op ons neerziet.
A Als de opgaande zon verschijnt Hij aan hen,
in het duister en de schaduw van de dood gezeten,
om onze voeten te richten op de weg van vrede.
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3 gebed van Simeon (Lc 2,29-32)
L Nu laat U, Heer, uw dienaar gaan, in vrede naar uw woord.
A Mijn ogen hebben uw redding gezien,
Mt 1,21
die U bereid hebt voor de wereld:
L licht dat schijnt voor alle mensen,
Joh 8,12
A heerlijkheid voor uw volk Israël.
4 ik geloof
L Almachtige God, Schepper en Vader, U hebt ons lief.
A Breng dank aan God want Hij is goed,
zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Jezus, u hebt ons lot gedeeld;
uw menswording wil ik elke dag opnieuw overwegen.
Uw goedheid is eeuwig.
Maria, die u heeft ontvangen en gedragen,
heb ik lief als mijn eigen moeder.
Uw goedheid is eeuwig.
Mijn kruis wil ik dragen, in eenheid met u.
Uw goedheid is eeuwig.
Met u in de doop gestorven,
mag ik opstaan met u, als een burger van uw Rijk.
Uw goedheid is eeuwig.
Ik wil leven in geloof: in eerbied en liefde voor u,
die in de hemel bent aan Gods rechterhand.
Uw goedheid is eeuwig.
Ik zie uit naar uw komst voor het oordeel:
dat ik niet beschaamd sta op die dag.
Breng dank aan God want Hij is goed,
zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.

L Heilige Geest, die ons de liefde van God doet verstaan:
A uw liefdevolle goedheid is eeuwig.
L U verenigt hen allen, die U liefhebben,
ook hen die in Christus gestorven zijn.
A Uw goedheid is eeuwig.
L Ik wanhoop niet als ik struikel,
vertrouwend op uw vergeving.
A Uw goedheid is eeuwig.
L Ik hoop op de verrijzenis op de laatste dag,
als ik een onsterfelijk lichaam zal ontvangen.
A Uw goedheid is eeuwig.
L De dood ligt achter hen die geloven.
A Breng dank aan God want Hij is goed,
zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
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gezegend
(Mt 5,1-12)
Gezegend de armen van geest.
Voor hen is het hemelse koninkrijk bestemd.
Sir 3,19
Gezegend de zachtmoedigen.
Zij zullen de aarde beërven.
ps 37,9
Gezegend zij die treuren.
Zij zullen vertroost worden.
ps 126,5
Gezegend zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
Zij zullen verzadigd worden.
Gezegend de mensen, liefdevol en vergevingsgezind.
Mt 9,13
Aan hen zal barmhartigheid worden bewezen.
Gezegend de mensen met een zuiver hart.
ps 24,3
Zij zullen God zien.
Gezegend de vredestichters.
ps 120
Zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gezegend wie vervolgd worden, terwijl zij goed doen.
ps 7
Voor hen is het hemelse Rijk bestemd.
Je bent gezegend, als ze je bespotten en vervolgen;
en liegende kwaad van je spreken, omdat je Mij volgt.
ps 109,1v
A Wees blij en verheug je: groot is je loon in de hemel;
zo zijn ook de profeten vóór jou vervolgd.
2Kor 5,10
6
L

loflied van Franciscus
God, U bent de liefde, de wijsheid, de nederigheid,
het geduld en de schoonheid.
A U bent de zekerheid, de rust en de vreugde,
de rechtvaardigheid, matigheid en voorzienigheid;
U bezit alle rijkdom zonder grens.
L U bent de zachtmoedigheid,
onze beschermer en onze verdediger, onze toevlucht.
A U bent ons geloof, onze hoop en onze liefde;
U bent onze grote liefde.
L U bent het eeuwige leven, bewonderenswaardige Heer,
almachtige God en Redder.
A U bent één en al goedheid en liefde. Hallelujah!
loflied van Tobit (Tob 13)
Breng dank aan God, die leeft en heerst in eeuwigheid;
Hij bestraft en Hij ontfermt zich weer.
A Hij voert naar het dodenrijk en doet hieruit ontkomen;
niemand, die zich kan onttrekken aan zijn macht.
L Volk van God, breng Hem dank, laat iedereen het horen
in de wereld waarin Hij ons leven doet.
A Verkondig zijn grootheid, zing het lied van de Heer;
Hij is onze God in alle eeuwigheid.
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8 leven in hoop (1Pe 1,3-9)
L Wij danken God, Vader van onze Heer Jezus Christus.
A In liefde heeft Hij ons opgewekt tot een leven in hoop,
door de verrijzenis van Jezus uit de dood.
L Een onvergankelijke, onbederfelijke,
onaantastbare erfenis
is voor ons weggelegd in de hemel.
A Geborgen bij God zien wij uit naar het heil,
dat op het einde van de tijd voor allen zichtbaar zal zijn.
L Dan zullen wij juichen,
ook al gaan wij nu door velerlei beproeving.
A Ons geloof wordt gelouterd, kostbaarder dan goud
dat in het vuur wordt gezuiverd.
L Heerlijkheid en eer zullen ons deel zijn,
bij de openbaring van Jezus Christus.
A Hem hebben wij lief en in hem geloven wij,
ook al hebben wij hem nooit gezien.
L Hoe onuitsprekelijk en hemels zal onze blijdschap zijn,
als wij het einddoel van ons geloof bereiken:
A geen dood, geen zonde meer,
maar God alleen, ons enig goed.
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liefdevolle goedheid
Eer aan God, zijn wonderen zijn overal om ons heen.
Zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
Eer aan God, die toegang zoekt tot elk mensenleven.
Zijn goedheid is eeuwig.
Hij verlost ons van boosheid en trots.
Zijn goedheid is eeuwig.
Eer aan God, Hij richt zijn kinderen op uit het stof.
Zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
Breng dank en eer aan onze God.
In U alleen is vrede, die eeuwig duren zal.
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vertrouwen
Breng dank aan God, die luistert naar ons bidden.
Mijn hart is bij U, die mij liefhebt.
Breng dank aan God, die ons verstand verlicht;
U toont mij de weg die ik gaan moet.
Breng dank aan God, die spreekt tot ons hart.
Hij wekt de ziel tot leven.
Dank hem, die de macht van de boze heeft verbroken.
Jezus, u opent mij het uitzicht op de hemel:
leven, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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11 kinderen van God
L Vader, U hebt de wereld zo prachtig geschapen;
en de mensen, om op U te gelijken.
A Wij danken U en wij aanbidden U.
L Jezus, in liefde en onschuld hebt u bij ons gewoond.
A Wij danken u, die ons maakt tot kinderen van God.
L Heilige Geest, God-in-ons,
U doet ons verstaan wat goed is en waar.
A Vader, Zoon en heilige Geest, wij aanbidden U,
de eeuwige God, die ons tot zich roept. Hallelujah!
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dank en eer
Dank God, die de mens in liefde heeft geschapen.
Uw liefde voor ons gaat alle begrip te boven.
Dank God om Jezus Christus, nederig en zachtmoedig.
Eén en al liefde en goedheid is hij.
Dank God, die onze fouten en gebreken wil vergeven.
U handelt niet met ons naar het kwaad dat wij deden.
Wij danken God, die alle mensen tot zich roept.
In alle eeuwigheid mogen wij U danken en eren.

13 gemeenschap
L Vader, U hebt ons geschapen om met U te leven;
in liefde voor U en ontzag voor uw grootheid.
A Almachtige God, wie zijn wij, dat U ons roept?
L Jezus, die ons uitzicht biedt, de dood voorbij:
A zonder u is het leven uitzichtloos en leeg.
L U spreekt tot ons hart, u hebt woorden van eeuwig leven.
A U hebben wij lief, tot wie zouden wij anders gaan?
L Heilige Geest wij danken U die ons één maakt.
A U leert ons de liefde voor elkaar en voor alles wat leeft.
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vrijheid
Vader, die in Jezus ons uw goedheid openbaart:
Wij danken U en wij aanbidden U.
Wij danken U voor hem,
die ons heeft verlost uit de slavernij van de begeerte.
A De strik is gebroken en wij zijn ontsnapt.
L Wij danken U, die onze onschuld hebt hersteld.
A U roept ons tot de vrijheid van de kinderen van God.
L Vader, wij danken U voor hem,
die de dood heeft overwonnen.
A U geeft het ons als nieuwe mensen te leven,
vrij van angst en onzekerheid.
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15 mijn Heer die ik liefheb
L Jezus, u die mijn verloren leven hebt gedeeld:
waar was ik zonder u?
A Mijn Heer die ik liefheb, u bent alles voor mij.
L Jezus, mijn vriend die met mij mee gaat,
mijn broeder, waar was ik zonder u?
A Mijn Heer die ik liefheb, u bent alles voor mij.
L Jezus, mijn hoop en vertrouwen, mijn rots van behoud,
vol verlangen zie ik zie uit naar uw komst.
A Mijn Heer die ik liefheb, u bent alles voor mij.
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eeuwige goedheid
Breng dank aan God, want Hij is goed.
Uw goedheid is eeuwig, uw liefde gaat alles te boven.
Breng dank aan God, die zijn belofte heeft vervuld.
U roept ons als uw eigen volk, als sterren aan de hemel.
Dank God, die zijn Messias in de wereld heeft gebracht.
In hem zien wij uw goedheid, die eeuwig IS.
Vol van genade en waarheid is hij, licht van de wereld.
Zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
Hij is onze hulp, onze hoop op eeuwig leven.
In hem zien wij het leven, dat nooit ten einde zal komen.

17 dank voor het offer
L Dank God, die het offer van Christus aanvaardt.
A Ik dank U voor hem, het levende brood,
dat uit de hemel is neergedaald.
L Dank God voor Jezus, die de hemel is binnengegaan,
als eerste van zijn broeders en zusters.
A In hem schenkt U het leven, dat eeuwig duren zal.
L Dank God, die de harten verenigt
van allen die Hem liefhebben.
A Hoe goed is het, als broeders en zusters samen te zijn.
L Dank God, die in de hemel een plaats voor ons heeft.
A Tot in eeuwigheid mag ik U danken en eren.
18 kennis van God
L Vader, U alleen wil ik danken en eren,
die allen het leven hebt geschonken.
A U laat mij niet los, U bent altijd mij nabij,
U spreekt tot mij in de stilte van het hart.
L Jezus, u bent mijn hoop, mijn vreugde en vertrouwen,
mijn wijsheid en innerlijke vrede.
A U te kennen gaat alles te boven,
u te volgen is eeuwig leven.
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bestraffing
Dank God, vol van mededogen, graag vergevend.
Ik dank U, die alle mensen liefhebt.
Ik aanbid U, die mijn halfheid verdraagt;
en mij straft, opdat ik mijn weg met U zal gaan.
A Ik dank U, die mij oproept tot bekering.
L U heb ik lief, die mij de weg leert van het geloof,
ook al lijkt U nóg zo ver weg.
A U leert mij de weg naar het leven,,
waarlangs u zich kennen doet, eeuwige God.
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trouw
Dank God, die naar zijn kinderen uitziet.
Ik dank U, uw liefde gaat alles te boven.
Als wij U verloochenen, U blijft ons trouw.
Uw liefde gaat alles te boven.
Dank God, die elk nederig hart als woning zoekt.
U doet zich vinden door allen die U ijverig zoeken.
Dank God, die keer op keer vergeving wil schenken.
Ik dank U, uw liefde gaat alles te boven.
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vrede.
Jezus, ik dank u, mens met de mensen en God met ons.
In liefde voor allen hebt u uw leven gegeven.
Ik dank u, die ziet wie hun hulp van u verwachten.
Uw weg te gaan doet het leven kennen,
waar zelfs de dood geen einde aan kan maken.
L Heer, ik dank u, u laat uw volk niet alleen.
A Uw Geest geeft ons vrede, temidden van verdrukking.
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een nieuw lied
Vader, ik houd van U, die allen in liefde hebt geschapen.
U hebt ons gemaakt om U te kennen en lief te hebben.
Jezus, ik houd van u, die uw leven voor mij gaf.
U geeft mij een nieuw lied in de mond.
Heilige Geest, ik dank U, U zoekt mijn hart als woning.
U doet het nieuwe leven kennen, dat eeuwig duren zal.

23 levend water
L Dank God, die van ons houdt om wie wij zijn,
elk met onze eigen gaven.
A Ik aanbid U, die mij het leven schonk.
L U schenkt uw Geest, als een stroom van levend water.
A Ik dank U voor Hem, die het leven vruchtbaar maakt.
L Van U is de kracht als uw heiligen te leven.
A In U is mijn hoop, mijn vreugde, mijn vertrouwen.
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24 zwakheid
L God, U ziet mijn verlangen naar een onzelfzuchtig leven.
A Ik dank U, die het leven vernieuwt,
door het geloof in Jezus, verrezen uit de dood.
L Ik dank U, die mijn zwakheid kent,
A U versterkt het geloof van allen die U ijverig zoeken.
L Ik dank mijn God, die zich niet verborgen houdt.
A U doet zich kennen door wie U liefhebben. Hallelujah!
25 gebedsverhoring
L Eer aan God, die zich ontfermt over zoekende mensen.
A U toont ons Jezus, die U doet kennen;
er is geen ander om U te ontmoeten.
L Eer aan God, die het gebed van zijn kinderen hoort.
A U ziet ons verlangen, U zult ons leiden.
L Eer aan God, die weet wat wij willen vragen,
al vóór wij hebben gesproken.
A U wijst hen niet af, die in oprechtheid tot U naderen.
26 openbaring
L Vader, U hebt hemel en aarde in liefde geschapen:
engelen en mensen om U te kennen.
A Ik dank U en ik aanbid U.
L Jezus, u hebt de goedheid van de Vader geopenbaard.
A Ik dank u en ik aanbid u.
L Heer, die ons van uw Geest van liefde wilt vervullen:
A u lief te hebben is eeuwig leven.
27 toewijding
L Mijn God en mijn Schepper, U behoor ik toe.
A Ik houd van U, U bent mijn enig goed;
zonder U is het leven als een woestijn.
L Ik dank U voor uw Geest, als levend water.
A In U is vreugde, temidden van alle verdrukking.
L Jezus, ik dank u, u bent alles voor mij.
A U doet het leven kennen, dat nooit een einde neemt.
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het koninkrijk van God
Eer aan God, die zijn koning doet kennen.
Ik dank U voor Jezus, nederig en zachtmoedig.
Om allen te redden is hij de minste van allen geworden.
Jezus, uw koninkrijk is niet van hier.
Als eerste van uw kerk bent u de hemel binnengegaan.
U bent de weg naar het leven, de deur naar de hemel.
Jezus, ik heb u lief, die ons het eeuwige leven leert.
Bij u ben ik veilig, hoe hoog de golven ook gaan.
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29 God mijn enig goed
L Mijn God, ik houd van U die mijn leven draagt;
en mij uw goedheid doet verstaan.
A U toont de zachtmoedigen uw geheimen.
L Keer op keer schenkt U vergeving;
en leidt U ons verder op de weg naar U toe.
A U bent mijn toevlucht, mijn enig goed in deze wereld.
L Ik houd van U, mijn God,
die behoeftigen opricht, en hen voegt bij uw volk.
A U te dienen geeft een vreugde,
die de wereld niet bieden kan.
30 nederig en zachtmoedig
L Eer aan God, genadig en graag vergevend,
verdraagzaam, vol van liefde en ontferming.
A U kent mij en U roept mij bij de naam.
L Eer aan God, die Jezus aan de wereld heeft gegeven:
het Lam van God, dat onze schuld heeft gedragen.
A Jezus, u heb ik lief, u alleen wil ik dienen:
God-met-ons, nederig en zachtmoedig.
L Eer aan God, die voor allen het goede wil;
en hun van zijn Geest wil vervullen.
A Uw goedheid is tot in eeuwigheid.
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Heb 1,3
Sir 3,17v
Rom 4,7v
ps 16,2
ps 113,7v
ps 4,8
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Joh 3,16
Joh 1,29
Mt 1,23
Lc 11,13
ps 136

God-met-ons
Jezus, te zuiver van ogen om het kwaad te zien:
Hab 1,13
U bent gekomen om de last van de zonde op u te nemen. 2Kor 5,21
In liefde bent u één met ons geworden.
Mt 1,23
U hebt ons lot gedeeld, onze last gedragen.
Om ons te redden bent u de minste van allen geworden. Mt 20,28
Ons lijden hebt u gekend, onze dood doorstaan.
Heb 2,14v
U roept ons tot uw werk in de wereld:
één heilig volk, met u verbonden in de doop.
Kol 2,12
Als u met ons bent: wie zouden wij nog vrezen?
U zult ons leiden, voorbij de dood, tot in het eeuwige leven.

32 U alleen
L Eer aan God, die mij niet afwijst,
als ik tot Hem roep om hulp.
A U wilt mij leiden, U zoekt mijn hart als woning.
L Eer aan God die zijn Geest in mijn binnenste geeft,
om Hem te kennen en met Hem te leven.
A U alleen wil ik liefhebben, U alleen dienen,
die mij onsterfelijk leven toont.
L Tot in eeuwigheid mag ik U bezingen.
A Hallelujah, eer aan God die alle mensen liefheeft!
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eeuwig leven
Jezus, God die mij redt, mijn broeder, ik houd van u.
U bent mijn nieuw begin, mijn vreugde in verdrukking.
Jezus, u hebt mij lief, te veel om te bevatten.
U bent mij heel nabij, u zoekt mijn hart als woning.
Uw Geest zal mij leiden, de dood voorbij.
Mijn hoop is op u, die mij roept tot uw Rijk. Hallelujah!

34 Hij neemt ons op
L Breng dank aan God, almachtig en alomtegenwoordig,
en heel nabij voor allen die Hem liefhebben.
A Uw goedheid is eeuwig.
L Breng dank aan God, die zijn eeuwige wezen openbaart.
A Uw goedheid is eeuwig.
L Breng dank aan God, die ons opneemt in zijn huis.
A Eer aan God, zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
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naar Gods beeld.
Dank God, die de mensen in liefde heeft geschapen.
Mijn lied is voor U, die mij maakte.
U schonk ons uw Geest om op U te gelijken.
Nu roept U ons, om te leven met U.
Nu mogen wij U kennen, liefdevolle God,
als wij onszelf vergeten om U te kunnen ontvangen.
A U wil ik danken en eren, elke dag van mijn leven.
36 kinderen van God
L Eer aan God de Vader, die het verlangen ziet
naar een eerlijk leven, eenvoudig en onschuldig.
A Ik dank U, die luistert naar mijn bidden.
L Eer aan God, die zijn Zoon in de wereld heeft gezonden,
om zijn volk te redden uit de macht van het kwaad.
A U verlost ons van eigenliefde, boosheid en wrok.
L Eer aan God, die zijn kinderen vervult van zijn Geest;
en hun het leven doet kennen, de dood voorbij.
A Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.
37 Jezus vernederd
L Jezus, vredevorst, u hebt uw macht getoond
ons te redden uit de chaos van de wereld.
A De storm hebt u gestild, de zee kwam tot bedaren.
L Onze koning, die de minste van allen bent geworden:
u bent lijden en kruis niet uit de weg gegaan.
A Uw koninkrijk is niet van hier.
L U bent ons tot de deur naar de hemel geworden.
A U brengt ons terug bij uw Vader en onze Vader.
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38 één met God
L Eer aan God, onze Vader, die zijn kinderen redt
uit een wereld die ten onder gaat.
A U hebt alle mensen lief en wilt dat zij behouden worden.
L Eer aan God voor hem, die ons met God verenigt.
A Jezus heeft zichzelf gegeven,
toen wij volkomen hulpeloos waren.
L God, ik dank U voor uw Geest,
die de harten van zijn liefde zoekt te vervullen.
A Hallelujah, eer aan God!
Mijn vreugde is in U, die mij het leven toont.
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Jezus hogepriester
Dank God, die allen kent bij de naam.
U beproeft mijn hart, U kent mijn doen en laten.
Dank God, die zijn volk een hogepriester gaf.
Ik dank U voor Jezus, uw Zoon,
de weg en de waarheid, het leven zelf.
L Hij heeft ons tot nieuwe mensen gemaakt,
vrij van eigenliefde, boosheid en zelfbeklag.
A Uit hem zijn goedheid en liefde,
en het leven, dat eeuwig duren zal.
40 onze last verlicht
L Dank God, die ieders verlangen ziet;
die luistert naar ons bidden, en spreekt tot ons hart.
A Ik dank U die van alle mensen houdt;
en hen blijft roepen, ook als zij U vergeten.
L Dank hem, die onze zorgen kent en onze last verlicht.
A Jezus, u geeft het ons te volbrengen in geloof,
wat wij op eigen kracht nooit waar kunnen maken.
L Dank hem, die ons leert hem alleen lief te hebben.
A Met u verbonden in de doop,
hoeven wij de dood niet meer te vrezen.
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de Geest van liefde
Eer aan God, die alle mensen mateloos liefheeft.
klaagl 3,22
Uw liefde kent geen grenzen.
U hebt in Jezus uw liefde tot het uiterste getoond.
Joh 13,1
Onze dood is hij gestorven om ons bij U terug te brengen.
Eer aan God, die zijn kinderen zijn Geest wil schenken.
Zonder U is het leven zonder zin,
ons werken vruchteloos.
ps 127,1
L God, ik dank U, mijn leven behoort U toe.
A U wil ik dienen, U alleen liefhebben.
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42 zelfverloochening
L Eer aan God, die als een vader en moeder ons liefheeft.
A Ik dank U, die mij geschapen hebt;
en mij roept bij de naam, om uw liefde te leren.
L Ik dank U voor Jezus, nederig en zachtmoedig,
die nooit aan zichzelf heeft gedacht.
A Hem wil ik volgen en mijzelf vergeten.
L Ik dank U, die de kracht geeft uw weg te gaan,
door uw Geest geleid.
A Op U alleen is mijn vertrouwen,
die het leven doet openbloeien en vruchten dragen.
43 hulp in verleiding
L Eer aan God, die zijn kinderen uit de zelfzucht verheft.
A Ik dank U voor Jezus, mens zonder zonde,
die de boze gebonden heeft.
L Eer aan God, die de handen oefent voor de strijd.
A U zult mij in beproeving niet verlaten.
L Eer aan God, die zijn Geest niet met mate geeft:
de Geest, die de harten samenbindt.
A Heer onze God, wie hebben wij buiten U?
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Hij is nabij
Eer aan God, almachtig en alomtegenwoordig.
Heel de schepping wordt gedragen in uw hand.
Ik dank U, één en al liefde, die allen kent bij de naam;
en allen rechtvaardig zult oordelen.
A U spreekt tot uw kinderen in het verborgene,
om hun te leren uw weg te gaan.
L God, ik dank U voor uw Geest,
die de harten hart zoekt te bewonen.
A Hoe kunnen wij het ooit bevatten? U bent ons heel nabij.
45 de vrede van Christus
L Breng dank aan God voor het ontzagwekkende wonder
van de komst van Jezus, mens geworden God.
A U geeft een nieuw begin aan allen die hem liefhebben.
L Ik dank U voor uw Geest, die uw volk de liefde leert.
A Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
die in Christus de wereld uw vrede hebt aangezegd.
L U keert zich niet af van deze gewelddadige wereld.
A U blijft naar allen uitzien,
of zij zich tót U keren, om hun ziel in leven te houden.
L God, onze toevlucht, op U is ons vertrouwen.
A In U alleen is vrede, die niemand ons ontnemen kan.
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46 bij U zijn wij veilig
L Breng dank aan God, de bron van ons bestaan,
die ons niet aan de vergankelijkheid heeft overgelaten.
A Heer, wie heb ik buiten U? In U is eeuwig leven.
L Breng dank aan God om zijn eeuwige goedheid,
waar Hij ons in Christus deel aan geeft.
A Uit U is de vrede, de vreugde, het vertrouwen;
nu jaagt zelfs de dood geen angst meer aan.
L Breng dank aan God, één en al ontferming,
die keer op keer onze fouten vergeeft.
A U bent met ons begaan; bij U zijn wij veilig, voorgoed.
47 mijn God die ik liefheb
L God van liefde, U wil ik dienen, mijn leven lang.
A Mijn hoop en vertrouwen zijn op U,
die mij roept tot uw eeuwige Rijk.
L Jezus, die uw leven voor mij gaf: ik dank u,
die ik in brood en wijn mag ontvangen,
om met u te kunnen heersen over de zelfzucht.
A Ik dank u, die de macht van het kwaad hebt gebroken.
L Geest van Christus, die de harten doorzoekt:
U doet het leven kennen dat het oordeel doorstaat.
A ik dank U, die de harten verwarmt;
en uw volk de Vader doet kennen.
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de ziel tot woning
Eer aan God, die zijn kinderen beschermt.
Bij U zijn wij geborgen, onder uw vleugels schuilen wij.
Eer aan God, die tot ons wil spreken door zijn Geest;
en ons wil tonen waar wij Hem verlaten.
A U wijst hen niet af, die tot U roepen om hulp.
L Eer aan God, die de ziel tot woning begeert.
A In moeite en zorg doet U ons delen in uw vrede,
vol vertrouwen wachtend op de laatste dag.
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aan God gewijd
God onze Vader, die de mensen maakte naar uw beeld:
ik dank U, die zich door uw kinderen doet kennen.
U vraagt uw volk uw liefde te beantwoorden.
U wil ik dienen, en niets liefhebben buiten U.
Breng dank aan God, die ons met Christus op doet staan.
Mijn leven behoort U toe, onverdeeld aan U gewijd.
Breng dank aan God, die ons vrede geeft in verdrukking.
Al zou iedereen zich tegen ons keren:
de vrede van Christus kan niemand ons ontnemen.
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50 nieuw leven
L Zing voor de Heer, die allen als zijn kinderen aanneemt,
door het geloof in Jezus, verrezen uit de dood.
A Mijn lied is voor God, mijn toevlucht in moeite en zorg.
L Wees verheugd, temidden van alle beproeving:
Hij is het, die ons leven heiligt.
A Ik dank U, die in Christus mijn leven vernieuwt.
L U laat zich vinden door wie U ijverig zoeken.
A In U is vrede, wat de mensen mij ook aandoen.
L Ik aanbid U, die uw kinderen in hoop doet leven.
A Verlangend zie ik uit naar uw eeuwige Rijk.
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eer aan de Schepper
Eer aan God, die allen in liefde heeft geschapen.
Uw liefdevolle goedheid is eeuwig.
Eer aan God, die in Jezus zijn goedheid openbaart.
Mijn hoop is op hem, die naar de hemel is opgevaren.
Eer aan God, de rots waarop wij staan.
In U alleen is vrede, temidden van alle onrust.
Eer aan God, de arm die ons opricht.
U maakt uw kinderen tot burgers van uw Rijk.
Eer aan God, de hand die ons voedt.
U verzadigt hen, die hongeren naar kennis van U.
Eer aan God, die ons zijn Geest van liefde schenkt.
Ik dank U voor Hem, die de harten verenigt.

52 de dood voorbij
L God, hoe kan ik U naar behoren danken en eren?
A U leert mij in geloof te leven:
als met Christus gestorven, en tot nieuw leven opgewekt.
L U betoont mij uw liefde, U vergeeft mijn schuld.
A Nu ga ik voort met de hoop in het hart,
op het leven bij U, de dood voorbij.
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de schoonheid van de schepping
Eer aan God, die alles zo prachtig heeft geschapen.
gen 1,31
Heel de schepping getuigt van uw grootheid.
U maakte de mens om in uw liefde te delen.
gen 1,27
Uw liefdevolle goedheid is in eeuwigheid.
U gaf ons ogen om uw schoonheid te zien;
Joh 1,18
een hart om lief te hebben, een mond om te danken,
handen om te dienen, voeten om uw weg te gaan.
L Eer aan God, die zijn Zoon voor ons overgaf aan het kruis.
A Jezus, vredevorst, u maakt ons tot uw eigen volk,
Ef 2,10
om uw vrede voor te leven aan een wereld in nood.

55
54 hemels leven
L Breng dank aan God voor Jezus, zijn Zoon,
die zijn volk heeft verlost uit de macht van het kwaad.
A Niemand komt tot de Vader, tenzij door hem.
L Jezus, u hebt de kwelling verdragen
van een wereld vol hebzucht, laster en haat.
A U heb ik lief, die mij leert mijzelf te vergeten,
om voor u te werken in uw wereld.
L Heilige Geest, die het bestaan vernieuwt,
vrij van eigenliefde en zelfbeklag:
A ik dank U, die uw volk de weg ten leven toont.
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eeuwige goedheid
Heilige God, ik dank U die allen het leven geeft.
U draagt ons leven van dag tot dag, onzegbaar ons nabij.
Ik dank U voor het adembenemende wonder
van uw menswording in Jezus: uw goedheid onder ons.
A Nederig en zachtmoedig, vol van waarheid,
heeft hij U aan de wereld geopenbaard.
L Ik dank U voor de Geest van liefde,
die de harten verwarmt en verenigt.
A U doet zich kennen aan allen die U zoeken;
en U belijden als hun enig goed.
56 lofzang
L Ik houd van God, Hij hoort mijn stem, mijn smeken;
Hij ziet hoe ik in eerbied voor Hem leef.
A Als moedeloosheid mij belaagt en boosheid mij bedreigt,
dan leert U mij mijzelf te vergeten.
L U leert mij het lijden geduldig te dragen.
A U richt mij op; U steunt hen, die U zoeken.
L U legt uw kinderen een nieuw lied in de mond.
A Wij bezingen het eeuwige leven.
L U, die ons leven draagt: U laat ons niet verloren lopen.
A U roept ons tot uw Rijk, om voor eeuwig U te eren.
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57 God en Vader
L God, ik dank U, die wij Vader mogen noemen;
Joh 20,17
U bent altijd ons nabij.
A U hebt alle mensen lief; U laat hen niet los, die U zoeken. Joh 10,28
L Ik dank U, die uw volk bevrijdt van ál wat niet deugt,
door het geloof in Jezus, gekruisigd en gestorven.
A Ik weet mij één met hem, verrezen uit de dood.
2Tim 2,11
L In ziekte en dood worden wij door U gedragen.
A De dood ligt achter hen die geloven. Hallelujah!
1Kor 15,54
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58 geloof, hoop en liefde
L Vader, U die innerlijk tot ons spreekt;
en ons roept tot een leven in geloof:
A U hebt allen lief, U dwingt ons niet;
U roept uw volk in vrijheid tot U te komen.
L Jezus, u schenkt uw Geest aan allen die u liefhebben.
A U doet ons de goedheid van God verstaan.
L Jezus, u hebt onze dood doorstaan,
en de verschrikking van de God-verlatenheid.
A U bent de deur naar het leven;
laat mij u volgen, door uw Geest geleid.
L Onze hoop is op u, die ons eeuwig leven belooft.
A U toont ons het leven, de dood voorbij. Hallelujah!
59 de dood overwonnen
L Breng dank aan God voor Jezus, God-met-ons,
die zijn volk heeft verlost uit de macht van het kwaad.
A In liefde voor allen heeft hij zichzelf gegeven,
tot in de dood, de dood aan een kruis.
L Aan God gelijk, heeft hij het lijden geduldig gedragen,
onrecht en laster zachtmoedig ondergaan.
A Het kwaad heeft hij ontwapend, ons leven vernieuwd;
en voor zijn volk, van boosheid verlost,
de deur naar de hemel geopend.
L Breng dank aan God voor Jezus, een mens als wij,
die aan Gods rechterhand gezeten voor ons bidt.
A In hem alleen is vrede, die de hemel is binnengegaan.
L Breng dank aan hem: God-met-ons,
met wie wij in het doopsel zijn verenigd.
A Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen!
60 kroon van de schepping
L Vader, ik dank U, die mij tot bestaan hebt geroepen,
om U te kennen, U en elkaar lief te hebben,
en uw schepping te beheren.
A U maakte de mens als kroon van de schepping,
naar uw gelijkenis, om voor U te leven.
L Ik dank U, Vader, vol van liefde en vergeving:
U hebt uw volk in Christus een nieuw begin gegeven.
A U hebt ons bevrijd van de zelfzucht,
uit de slavernij van hebzucht en begeerte.
L Ik dank U, die ons uw Geest geschonken hebt:
God-in-ons, die uw volk de liefde leert.
A Hallelujah, eer aan God!
U bent voor ons geen vreemde meer.
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eeuwige woning
Eer aan God, onze Schepper en Vader.
Ik aanbid U, uw goedheid is eeuwig.
U doet uw volk het evangelie verstaan,
van Jezus, mens met de mensen en God-met-ons.
A Allen die in hem geloven, mogen in uw goedheid delen.
L Eer aan God, die ons zijn Geest van leven schenkt.
A Ik dank U, U zoekt ieder mensenhart als woning.
L U geeft ons uw kerk als een geestelijk tehuis.
A Ik dank U, die mij een eeuwige woning belooft.
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geloof
Vader, ik dank U voor de weg van het geloof in Christus.
Mijn hoop en vertrouwen zijn in Jezus, uw zoon.
Ik dank U voor hem, de voleinder van het geloof:
ten einde toe heeft hij ons lot gedeeld.
A In de diepte, bij de doden, is hij neergedaald,
om als mens met de mensen uw Rijk te verkondigen.
L Heer, ik dank U voor uw Geest,
die uw kinderen leert zichzelf te verloochenen.
A Van ons is het verlangen naar een onzelfzuchtig leven;
maar uit U de macht te volbrengen. Hallelujah!
63 een ademtocht
L God, ontzagwekkend en groot, die zeer diep neerdaalt,
wie zijn wij, dat U elk van ons kent bij de naam?
A Ik aanbid U, die uw volk tot eeuwig leven roept.
L Vluchtig is ons leven, in een zucht voorbij.
A U wilt ons behoeden voor een eeuwigheid buiten U.
L U hebt in Jezus uw goedheid geopenbaard.
A Vol hoop zie ik uit naar hem die komen zal,
om allen die hem liefhebben tot zich te nemen.
L God, wie zijn wij, dat U zorg hebt voor ons?
A Uw Geest begeert mijn hart als woning. Hallelujah!
64 eeuwig leven
L God, onze Schepper, die ons tot bestaan hebt geroepen;
en als een vader en een moeder ons liefhebt:
A hoe zouden wij zonder U kunnen leven?
L Jezus, die de goedheid van de Vader openbaart:
A in u is onze vrede, in een wereld vol geweld.
L Heer, mijn vaste burcht, mijn rots van vertrouwen:
A Ik heb geen angst, hoe hoog de golven ook gaan.
L Ik dank u, die ons steeds nabij bent.
A U zoekt elk nederig mensenhart als woning.
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65 kinderen van God
L Vader, hoe zou ik zonder U leven
in deze wereld vol van hebzucht, begeerte en strijd?
ps 120
A In U alleen is vrede, wat de mensen mij ook aandoen.
Joh 16,33
L Hoe wist ik de weg, als U mij niet zou leiden?
ps 16,7
A Ik dank U, die tot mij spreekt in het geweten.
L Hoe zou ik de dood niet vrezen, als U geen uitzicht bood?
A Op U is mijn hoop gericht,
Heb 6,11.19
die ons in Christus eeuwig leven hebt getoond.
1Joh 5,20
L Vader, U bent alles voor mij.
Heb 11,1
A Al lijkt U soms ver: U hebt mij lief, U bent mij nabij.
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eeuwige goedheid
Ik dank mijn God en bezing zijn naam*.
JAHWEH (IK BEN)
Elk geslacht opnieuw bewondert uw grootheid.
Ik dank mijn God, almachtig en alomtegenwoordig.
U laat mij niet verloren lopen.
Lc 19,10
U hebt mij lief, mijn lot gaat U ter harte.
Joh 3,16
Elke dag die U mij geeft wil ik U danken en eren.
Ik dank mijn God, genadig, vol van mededogen,
ex 34,6
die mij behoedt als ik geen uitkomst zie.
A Heer, naar uw komst zie ik uit.
ps 116,7
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God onze helper
Mijn God wil ik danken, zolang als ik leef.
Alle dagen klinkt mijn lied voor U, mijn Schepper.
Ik dank mijn God, Hij roept mij bij de naam.
U buigt zich tot mij neer: U luistert werkelijk naar mij!
Ik vertrouw niet op mensen van aanzien.
Van hen is geen uitkomst te verwachten.
Vader, ik dank U, die de wereld in Jezus
zo mateloos uw liefde hebt betoond.
A Ik dank U voor uw Geest,
die uw kinderen wil leren wat goed is en waar.
68 wie zijn wij zonder U?
L Vader, waar zouden wij zijn, was Jezus niet gekomen?
A Hoe zouden wij moeten leven,
had Jezus, onze broeder, zich niet met ons verbonden?
L Ik dank U voor hem, onze verrezen Heer,
die zijn volk is voorgegaan op de weg naar eeuwig leven.
A Als hij met mij is, waar zou ik nog bang voor zijn?
L Jezus, op u is mijn hoop gericht, in u is mijn vertrouwen.
A Met allen die verlangen naar een goed en eerlijk leven,
zie ik verlangend uit naar uw komst.
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69 liefdevol en genadig
L Eer aan God, vol van liefde, Hij is met ons begaan.
A Ik dank U, die ons als uw kinderen aanneemt;
en ons wilt leiden als uw eigen volk.
L Eer aan God, die zijn volk zijn liefde betoont.
A Ik dank U, die mij de weg wijst van geloof.
L Vader, ik dank U voor Jezus, onze broeder,
die uw kinderen verenigt in geloof, hoop en liefde.
A Mijn hoop is op hem die komen zal,
om alles nieuw te maken.
70 herstel
L Ik dank mijn God, die allen heeft geschapen,
volmaakt en goed, om op Hem te gelijken.
A Ál wat U doet is in liefde gedaan.
L Ik dank mijn God, die ons in Christus geroepen heeft,
toen wij ver van Hem afgedwaald waren.
A Door hem is vergeving, die onze schuld heeft gedragen,
als wij van harte ons tot U bekeren.
L Ik dank mijn God voor de Geest van Christus,
die ons leven herstelt, als wij Hem de ruimte geven.
A U toont uw eeuwige goedheid
aan allen die in eerbied voor U leven.
71 het is volbracht
L Vader, U wil ik eren in al mijn ondernemen.
A Mijn geld en mijn goed, geheel mijn bestaan:
het behoort U toe, die mij tot leven hebt geroepen.
L Het goede, dat ik niet waar kan maken:
ik mag het volbrengen door het geloof in Jezus,
die het voor allen heeft volbracht.
A U geeft het uw kinderen te heersen over het kwaad.
L Ik dank U voor onze redder die ons thuisbrengt.
A Heer Jezus, uw komst verwachten wij.
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U houdt ons vast
Vader, U peilt ieder hart, U kent ieders gedachten.
U kent onze zwakheid, U ziet 't als wij wankelen.
Wij geloven het met blijdschap: U hebt alle mensen lief.
U roept ons als uw eigen kinderen, vrij van kwaad.
Wij danken U voor hem die ons bij U terug bracht.
Jezus, u openbaart uw volk het leven, de dood voorbij.
Wij hopen op de dag, dat wij bij u mogen binnengaan.
Wat wij in dit vergankelijke leven voorvoelen,
zal eens voor eeuwig werkelijkheid zijn. Hallelujah!
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73 te hoog voor ons
L Vader, het is te hoog voor ons, te veel om te bevatten:
Jezus, God-met-ons, heeft in ons midden geleefd.
1Joh 4,2
A Als mens met de mensen heeft hij zichzelf geheel gegeven.
L Ik dank u, Heer, verrezen uit het graf;
en voor ogen van uw leerlingen ten hemel opgenomen. hand 1,9
A Hoe zal ik u danken? Mijn leven behoort u toe.
Rom 14,7
L Samen met allen die u uit de hemel verwachten,
wil ik u danken en eren.
Heb 10,25
A U wil ik bezingen, die uw Geest niet met mate schenkt;
en van dag tot dag mijn leven wil vernieuwen.
2Kor 4,16
74 Vader, Zoon en Heilige Geest
L Eer aan God de Vader, die de zonde heeft vergeven,
door het geloof in Jezus, onze broeder, God-met-ons.
A U luistert naar allen, die voor U hun tekorten belijden.
L Eer aan de Zoon, de goedheid van God, de weg ten leven.
A Jezus, lam van God, u hebt ons lot gedeeld,
ons lijden gekend, onze dood doorstaan.
L Eer aan de Geest, die ons leert de levensweg te gaan.
A Uit U is de macht tot een onzelfzuchtig leven.
75 aankondiging
L Vader, die uw engel tot Maria hebt gezonden,
wij danken U en wij aanbidden U.
A U laat uw volk niet alleen, ons lot gaat U ter harte.
L Wij danken U voor hem, door Maria ontvangen:
Jezus, God-met-ons, die uw goedheid openbaart.
A Ik aanbid U, die uw kinderen eeuwig leven toont.
L Ten einde toe, tot in de dood aan een kruis,
heeft hij zich voor de wereld ten offer gesteld.
A Jezus, ik dank U die mij helpt mijn kruis te dragen.
L Verlangend zien wij uit naar de dag van zijn komst.
als alle leed geleden is, voor wie hem toebehoren.
A Jezus, ik dank u, die allen rechtvaardig zult oordelen.
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eeuwige goedheid
Vader, één en al liefde, almachtig en alom tegenwoordig:
ik dank U, die mij roept tot eeuwig leven.
Jezus, klein met de kleinen, dienaar van allen:
ik dank u, die gering werd om mij te verheffen.
Jezus, koning, rechter van de aarde:
ik dank u, uw oordeel is goed en rechtvaardig.
God, heilige Geest, trooster en helper:
ik dank U, uw goedheid is eeuwig. Hallelujah!
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77 Gods heiligen
L God, ik dank U, die wij Vader mogen noemen,
door het geloof in hem, die ons bij U terugbracht.
A Ik dank U voor Jezus, de voleinder van het geloof.
L Hem heb ik lief, die steeds voor ons bidt.
A Hem wil ik dienen, die mij opricht als ik struikel.
L Ik dank U voor uw heiligen,
in de wereld niet in tel, door U tot de hemel verheven.
A Eén gemeenschap vormen wij, met allen die U dienen.
78 U wilt ons verheffen
L Eer aan God, die hoog verheven woont,
en kleine mensen van zijn Geest wil vervullen.
A Ik dank U, die uw volk wilt verheffen,
verenigd met Christus in uw eeuwige Rijk.
L Eer aan God die ons opricht uit zelfbeklag en eigenliefde.
A U hebt allen lief, U wilt ons graag vergeven.
L Eer aan God, die zijn Geest niet met mate geeft,
aan allen die Hem ijverig zoeken.
A Naar U gaat mijn verlangen, Heer; U zult mij leiden,
voorbij oordeel en gericht, en tot in het eeuwige leven.
79 Lam van God
L Ik dank mijn God voor het offer van Jezus aan het kruis.
A In liefde heeft hij zichzelf gegeven:
het Lam van God, dat verlossing brengt.
L Ik dank U en ik aanbid U, die alle mensen tot U roept;
en hun voedsel geeft om te groeien in geloof.
A Met Christus gekruisigd doet U ons leven:
de dood ligt achter hen die geloven.
L Met alle engelen en heiligen aanbidden wij God,
die zijn kinderen roept tot zijn werk in de wereld.
A Hij roept ons als één heilig volk,
om het eeuwige leven binnen te gaan.
80 Gods schoonheid
L Dank God voor de schoonheid van de schepping.
A Heel de natuur openbaart uw macht en majesteit.
L Dank God voor Jezus, die Hem openbaart.
A Hem wil ik volgen, de goedheid van God in ons midden,
die ons verheft uit het bederf van de zelfzucht.
L Dank God voor de Geest van wijsheid en inzicht,
beleid en sterkte, kennis en eerbied voor God.
A Ik dank U, die uw kinderen de macht geeft
te leven als uw heiligen in de wereld. Hallelujah!
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redding
Vader, ik dank U, zo liefdevol en goed.
U verdraagt mijn tekort, U vergeeft mijn fouten.
Ik dank U, die niet wilt dat iemand verloren gaat.
U spreekt tot ieders hart, opdat wij ons bekeren.
Ik dank U voor Jezus, verrezen uit de doden.
U vernieuwt het leven door het geloof in hem,
met wie wij in de doop zijn verbonden.
L Ik dank U, die Jezus het oordeel in handen geeft.
A In hem zien wij uw verlangen om allen te redden.
82 aller dienaar
L God is mens geworden; en hij heeft onder ons geleefd,
om de mensen tot kinderen van God te maken.
A Jezus heeft ons lot gedeeld, het kwaad gebonden.
L Vader, wij danken U voor hem, ons aller dienaar,
die heeft geleden als één van ons.
A Onze hoop is op hem, de eerstgeborene uit de doden.
L Wij verwachten zijn komst in macht en majesteit,
voor een rechtvaardig oordeel.
A Hij maakt alles nieuw. Hallelujah!
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Hij is nabij
Ik dank mijn God, die het kwaad niet toe blijft rekenen.
Bij U is vergeving, als wij van harte ons bekeren.
Ik dank U, die altijd ons nabij bent.
U steunt ons als wij dreigen te bezwijken.
Als U ons draagt,
jaagt ook de dood geen angst meer aan.
A Ik ga mijn weg in vertrouwen op U,
die in Christus mijn lot hebt gedeeld.
L Verenigd met allen die wachten op zijn komst,
brengen wij dank en eer aan onze God.
A Mijn hoop is op U die ons liefhebt;
en ons leiden zal, tot in het eeuwige leven.
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God eigen volk
Dank God, die redt uit een vergankelijk bestaan.
U hebt ons een onbederfelijk lichaam beloofd.
Dank God, die ons één maakt door zijn Geest.
U roept ons als broeders en zusters van elkaar,
om uw licht in de wereld te doen schijnen.
L Ik aanbid U, die ons uitzicht geeft op uw koninkrijk.
A Wij zien uit naar de volheid van de tijd,
als alle leed geleden is, en alle tranen zijn gedroogd.
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heiligen
Vader, ik dank U voor uw Geest.
Ik dank U voor Hem, die de harten verenigt.
Ik dank U voor al uw heiligen, vol van uw Geest.
Hen wil ik volgen, die ons ten voorbeeld zijn gesteld.
Ik dank U voor allen die uitzien naar Jezus' komst.
Ik weet mij één met hen, die leven in eerbied voor U,
geroepen tot uw werk in een wereld in nood.
L Vader, U hebt alle mensen lief.
A U roept ons als uw eigen volk om uw liefde vóór te leven,
in een wereld die naar zijn einde gaat.
86 een nieuw lichaam
L Eer aan God, die alles zo prachtig heeft gemaakt.
A U hebt de mensen geschapen: niet om te sterven,
maar om in uw liefde te leven.
L Eer aan God, die zich een volk bijeenbrengt,
door het geloof in Jezus, onze broeder.
A Ik dank U voor hem, die U doet kennen.
L Jezus, u bent in liefde voor uw volk
het aardse Jeruzalem binnengetrokken.
A Als onze tijd op aarde is volbracht,
hopen wij op het leven in uw hemelse stad.
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voor U is ons lied
Mijn God, U wil ik liefhebben, U alleen dienen.
U bent mijn liefde, mijn waarheid, mijn eeuwig geluk.
Naar U gaat mijn verlangen, naar uw eeuwige Rijk.
Onze hoop is op U, die een plaats voor mij gereed hebt.
U hebt uw Geest in ons binnenste gelegd.
Voor U is ons lied, door Christus, onze Heer. Hallelujah!

88 vertrouwen
L Ik houd van God, ik heb geen angst:
Hij is mijn schild en bescherming.
A Mijn hart is bij U, die ik liefheb,
die mijn gedachten kent en mijn daden toetst.
L Op God is mijn vertrouwen,
Hij is mij steeds in gedachten.
A U hoort mijn stem, mijn spreken;
ja, U luistert werkelijk naar mij!
L Als ik van U afwijk, straft U mij in genade;
opdat ik mij bekeren zal, en de weg ten leven gaan.
A Ontzag voor U is het begin van wijsheid,
liefde voor U is eeuwig leven.
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vernieuwing
Vader, ik dank U, die in Christus allen tot U roept.
In liefde voor allen heeft Jezus ons bestaan gedeeld.
Ik dank U voor uw Geest, die leven doet,
in liefde voor U en voor elkaar.
A In moeite en verdriet bent U ons nabij.
L Ik dank U, die van dag tot dag ons leven draagt;
en ons roept het evangelie voor te leven.
A U geeft ons de macht als uw heiligen te leven,
vrij van alles wat een mensenleven ontsiert.
90 uw eigen volk
L God wie zijn wij, dat U omziet naar ons?
A Toen wij het spoor volledig bijster waren,
hebt U Jezus gezonden om ons te zoeken.
L Ik dank U voor hem, onze Redder,
door wie uw volk bijeen wordt gebracht.
A Hij heeft zichzelf gegeven, het Lam van God,
het offer, dat U uit onze handen aanvaardt.
L Ik dank U die ons samenbrengt in uw huis:
uw eigen volk, met Christus als ons hoofd.
A In hem zijn wij verenigd:
uw kinderen, uw handen en voeten in uw wereld.
91 Drie-eenheid
L Eer aan de Vader die zijn kinderen beschermt.
A In verdriet en eenzaamheid bent U ons nabij;
U haalt ons weg bij de poort van de dood.
L Eer aan de Zoon, die de wereld de Vader heeft getoond.
A U staat aan de deur en u klopt; u brengt ons vrede.
L Eer aan de Geest, die tot zijn kinderen spreekt;
en hun leert te onderscheiden wat goed is en waar.
A Al ons denken en doen ligt open voor uw ogen.
L Eer aan God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
A Hij zal ons behoeden, tot in het eeuwige leven. Amen.
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2Kor 4,6v
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onze redding
Eer aan God, ons lot gaat Hem ter harte.
Hij ziet mijn zorg, Hij kent mijn boosheid, mijn verdriet. ps 55,23
Eer aan God, die ons geleidt als wij geen uitkomst zien.
Hoe hoog de golven ook gaan, bij U ben ik veilig, voorgoed.
Eer aan God, die redt uit het geweld
Mt 24,7v
van een wereld die verzinkt in de diepte.
ps 40,3
A U helpt uw kinderen voort, door het geloof in uw Zoon,
nederig en zachtmoedig, eeuwig leven.
Mt 11,29

65
93 mysterie
L Vader, ik dank U voor Maria en al uw heiligen:
wegwijzers naar uw hemelse Rijk.
A U roept ons als uw eigen volk,
geheiligd om uw werk in de wereld te doen.
L Ik dank U voor het adembenemende mysterie
van de menswording van God in Maria.
A Hij heeft U doen kennen: uw goedheid die eeuwig IS.
L Ik dank U die het geloof van uw kinderen voedt,
door uw sacramenten en uw woorden in de Schrift.
A U geeft ons deel aan Jezus, uw levende Woord.
L Nu jaagt de dood geen angst meer aan.
A De dood ligt achter hen die geloven. Hallelujah!
94 chaotische wereld
L Vader, U die ons roept tot uw hemelse Rijk,
uw eigen volk in een chaotische wereld:
A Ik dank U, die ons leert wilt wat goed is en waar.
L U doet ons in Christus het leven kennen,
waar zelfs de dood geen einde aan kan maken.
A Ik dank U, één en al liefde en waarheid,
die uw volk de hemel toont, in een wereld vol geweld.
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vaste grond
Breng dank aan God, die ons hulpgeroep hoort.
U richt mij op, U geeft mij een nieuw lied in de mond.
U hebt ons in Christus tot uw kinderen gemaakt.
Onze God is ons tot broeder geworden!
Ik dank U voor de weg van het geloof:
het bewijs van de dingen die wij niet kunnen zien.
A U geeft mij vaste grond onder de voeten.
L Jezus, u heb ik lief, u wil ik volgen.
A U bent voor uw volk de deur naar de hemel.
L Ik dank u voor uw Geest van liefde.
A Hij zuivert mijn gedachten en richt mijn schreden.
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U kent ons
Vader, ik dank U, die luistert naar ons bidden.
U hebt ons lief: nietige mensen, vol van gebreken.
God van liefde, bij U is vergeving, keer op keer,
als wij van harte onze fouten belijden.
A U richt ons op, U roept ons om met U te leven.
L Wij zijn veilig bij U, die ons draagt in uw hand.
A Ik dank U, hoog verheven God,
die de nederige tot de hemel verheft.
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onze koning
Jezus, verraden en verkocht, als misdadiger veroordeeld:
u heb ik lief, die onze schuld hebt uitgewist.
1Joh 4,10
Jezus, onze Geliefde, bespuugd en geslagen,
gekroond met een krans van doornen:
Joh 19,1v
A u bent onze koning, rechtvaardig en goed.
ps 72,12
L Jezus, verworpen, bespot door de oudsten van uw volk: Mt 27,39v
A u heb ik lief, die voor uw vervolgers hebt gebeden.
Lc 23,34
L Jezus, die de marteldood aan het kruis hebt doorstaan:
A u heb ik lief, die ons tot de hemel kwam verheffen.
Fil 3,20
98 door U gedragen
L Breng dank aan God voor de woorden van de Schrift.
Lc 24,45
A Al uw woorden getuigen van uw liefde,
van uw Christus en het eeuwige leven.
Lc 24,27
L Dank God, die het offer van zijn Zoon aanvaardt.
Heb 7,27
A U geeft het ons in geloof met Jezus op te staan;
en voort te gaan, door zijn Geest geleid.
Ef 4,24
L Breng dank aan God, die ons leert op Hem te vertrouwen.
A Al zie ik U niet, en al lijkt U soms ver weg:
U bent mij onzegbaar nabij.
Rom 10,8
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U buigt zich neer
Vader, U wilt zich doen kennen door allen die U zoeken.
U hebt ons lief, U buigt zich tot ons neer.
Ik dank U, die onze zwakheid kent.
Bij U is vergeving, keer op keer,
als wij onze schuld belijden.
L Ik dank U, die uw redding doet verstaan
aan allen die verlangen naar rechtvaardigheid.
A Mijn hoop is op Christus, die alles goed heeft gemaakt.
L Vader, hoe kan ik U ooit genoeg danken?
A Mijn geld, mijn goed, geheel mijn leven:
het behoort toe aan U die ons maakte.
100 vrije mensen
L Vader, ik dank U voor Jezus, uw lieve zoon.
A Hij had geen bezit, hij zocht geen voorbijgaand genot;
hij kwam om uw wil te volbrengen.
L Hij heeft zichzelf gegeven voor een wereld,
gevangen in hartstocht en begeerte.
A Hij leert zijn volk de liefde van de kinderen van God.
L Ik dank U voor de gemeenschap met hem,
die zijn volk in zijn verrijzenis doet delen.
A Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Hallelujah!
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101 eeuwige goedheid
L Vader, U hebt uw kinderen van de zelfzucht bevrijd,
met Christus verenigd in de doop.
A Ik dank U, die alle mensen liefhebt.
L Ik dank U voor uw Geest, die U doet kennen.
A Hij leidt ons weg uit hebzucht en begeerte.
L Ik dank U die uw kinderen wilt zegenen.
A Uw eigen volk zijn wij, gered uit een wereld die vergaat.
L In een vergankelijke wereld vernieuwt U ons bestaan,
om uw goedheid vóór te leven.
A Uw liefdevolle goedheid is eeuwig.
L Ik dank U, die ons uitzicht biedt op eeuwig leven.
A U leert ons te leven als burgers van uw Rijk.
102 mijn lied
L Ik bezing de nieuwe dag, in Christus aangebroken.
A Jezus, u wil ik volgen, in gemeenschap met u leven.
L U bent allen zeer nabij, u zoekt de harten te bewonen.
A Mijn lied is voor u, die uw volk de liefde leert;
en uw eeuwige goedheid doet verstaan.
L Van u is de kracht wat niet deugt te overwinnen.
A U luistert naar mij, als ik roep tot u om hulp.
L Jezus, ik dank u, die uw volk het nieuwe leven leert.
A U behoor ik toe, tot in uw eeuwige Rijk. Amen.
103 veilig
L Breng dank aan God, Hij brengt de ziel tot rust.
A Als God-met-ons is, wat kunnen de mensen ons doen?
L Breng dank aan God, die vergeeft wat wij misdeden.
A Hij heeft ons lief, Hij toont ons de weg ten leven!
L Breng dank aan God, die zijn kinderen beschermt.
A Heer, ik weet mij geborgen in uw handen.
L Breng dank aan God, die zijn volk in hoop doet leven.
A Vol verlangen zien wij uit naar uw eeuwige Rijk.
104 waarheid
L Ik dank mijn God, die van zelfzucht bevrijdt;
en zijn kinderen doet opstaan uit hebzucht en begeerte.
A Ik dank U voor uw Geest, die de leugen uitbant;
en uw kinderen de waarheid leert verstaan.
L God, ik dank U, mijn toevlucht in zorg en verdriet:
U ziet het wat mijn hart bezwaart.
A U doet zich kennen door wie oprecht naar U verlangen.
L U brengt hen allen bijeen, die U liefhebben.
A Mijn vreugde is in U, die wij Vader mogen noemen.
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105 een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
L God, U die de hemel en de aarde hebt geschapen,
engelen en mensen, om U te mogen kennen:
A Ik dank U, die ons Jezus hebt gezonden,
de nieuwe mens, die de wereld toont wat recht is.
L Jezus, onze broeder: hij kwam om ons te redden
uit een wereld vol hebzucht en begeerte.
A Jezus, ik dank u, die uw volk uw Geest hebt gezonden,
om ons liefde en wijsheid te leren.
L Wij danken God, die zijn volk de toekomst leert.
A U toont ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
106 Rots van vertrouwen
L Vader, U wil ik eren in ál wat ik doe.
A Ik houd van U, die ons in Christus rijk gezegend hebt.
L Ik schuil bij U, mijn beschermer, mijn blijvende hoop.
A Nu wankel ik niet meer, met U in gedachten.
L Uw Geest doet mij verstaan wat goed is en waar.
A Mijn God, U bent alles voor mij, U maakt mij gelukkig.
L Uw Geest maakt mij vrij, ik hoef geen angst te hebben.
A Als U met mij bent, wat kunnen de mensen mij doen?
107 de liefde van God
L De liefde van God wil ik bezingen;
en getuigen van zijn rechtvaardigheid.
A Heilig bent U, die mij uw vrede schenkt,
elke nieuwe dag die U mij geeft.
L In grenzeloze liefde hebt U uw Zoon gezonden.
A U hebt ons in Jezus tot nieuwe mensen gemaakt:
uw heiligen in een verwarde wereld.
L Nu leert U ons de weg van geloof:
het bewijs van de dingen die wij niet kunnen zien.
A Al zien wij U niet, wij hoeven niet te twijfelen:
uw Geest zoekt ons hart als woning. Hallelujah!
108 hartsverlangen
L In God is mijn vreugde, Hij vervult mijn hartsverlangen.
A U doet het leven kennen, dat nimmermeer zal eindigen.
L Jezus, ik dank u, die de boze hebt gebonden.
A U geeft het uw volk te heersen over het kwaad.
L Ik dank u, door wie de overwinning zeker is.
A Allen die u liefhebben worden door u gerechtvaardigd.
L Ik dank u, die ons draagt in tijden van nood.
A Bij u wil ik schuilen, mijn vaste burcht,
die uw volk omringt met goedheid en liefde.
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109 Gods redding
L Dank God, Hij heeft alle mensen lief;
alle volken zullen zijn redding zien.
A Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
L De goede God heeft zijn volk zijn koninkrijk beloofd.
A Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
L Daar gaan liefde en waarheid hand in hand.
A Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
L Jezus, u zult komen, met al uw engelen bij u.
A Voor eeuwig zullen wij bij u zijn. Hallelujah!
110 God met ons
L Breng dank aan God, altijd nabij en met ons bezig.
A U houdt van ons, U maakt ons vrij van schuld.
L Breng dank aan God: Hij heeft onze strijd beslecht.
A Jezus, God-met-ons: u hebt de boze overwonnen.
L Breng dank aan God voor zijn Geest van leven.
A Aan sterfelijke mensen doet U zich kennen.
L Hij wekt ons op, Hij vernieuwt ons bestaan.
A Temidden van het onrecht en geweld in de wereld
vinden uw kinderen vrede in uw huis.
111 de naam van God
L Eer aan God die allen verheft uit zonde en dood,
die op zijn eeuwige goedheid vertrouwen.
A Mijn hoop is op U, die uw kinderen eeuwig leven belooft.
L U doet ons uw naam doet verstaan: JAHWEH, IK BEN.
A U was, U bent, U zult altijd zijn;
uw liefdevolle goedheid heeft begin noch einde.
L Eer aan God, die ons innerlijk zijn vrede geeft.
A Al zouden allen zich tegen mij keren:
ik weet mij veilig in uw handen, voorgoed.
L Eer aan God die allen mateloos liefheeft.
A Ik heb Hem lief, die zijn volk zijn goedheid openbaart.
112 Gods bescherming
L Gelukkig is de mens die op de goede God vertrouwt.
A Ik dank mijn God, die in alle moeite uitkomst biedt.
L U staat het niet toe,
dat wij boven vermogen worden verzocht.
A Ik dank mijn God, die over mij waakt,
als een vader en een moeder over hun kinderen.
L Gezegend is de mens die door Hem wordt beschermd!
A Om mijn onschuld zult U mij staande houden,
door het geloof in Christus, mijn broeder en mijn God.

Mt 28,19
Lc 12,32
ps 85,11v
Mt 25,31

Kol 1,13v
Joh 16,33
Rom 8,5
Rom 8,11v
Ef 4,16

ps 33,18v
ex 3,14
ps 136
Joh 14,27
ps 124
Joh 1,18

Joz 1,7v

1Kor 10,13
Joh 10,28
Rom 5,8v

70
113 overwinning
L Mijn lied is voor God, voor Hem alleen,
die zich een volk verzamelt om Hem toe te behoren.
A Ik vertrouw op uw Geest, en niet op aardse machten.
L Ik dank mijn God, die mij leiden zal:
uw eigen kind, door U gekend bij mijn naam.
A In de diepste duisternis bent U aanwezig;
L Mijn lied is voor God, die zich niet verborgen houdt.
A In uw goedheid zie ik het eeuwige leven. Hallelujah!
114 offer
L Ik dank mijn God, die mijn offer aanneemt.
A Ik bied U mijn leven aan, in diep ontzag.
L Een berouwvol hart en een geest die uitkomst zoekt:
U wijst het niet af: U neemt het in liefde aan.
A Heer, tot wie zou ik anders moeten gaan?
L Ik dank mijn God voor Jezus, het volmaakte offer;
in brood en wijn geeft U ons deel aan hem die leeft bij U.
A Ik verheug mij in hem, de Redder van de wereld,
die het uitzicht opent op eeuwig leven.
L U richt ons op, U vernieuwt ons bestaan,
uw Geest leert ons het hemelse leven.
A U legt uw volk een nieuw lied in de mond,
dat nooit meer zal verstommen. Hallelujah!

ps 135,4
Rom 8,14
ps 139,1v
Jes 50,10
1Joh 5,11

Rom 12,1
Heb 13,15v
ps 51,19
Joh 6,68
Joh 6,58
hand 4,12
1Joh 1,2
Gal 5,22
openb 7,12

115 zijn komst
L Jezus, ik dank u, die onze redding hebt volbracht.
Joh 19,30
A In mateloze liefde bent u onze dood gestorven.
Heb 5,9
L Heer, wie heb ik buiten u?
A In u is mijn geloof, mijn hoop, mijn liefde.
1Kor 13,13
L Met allen die u toebehoren zie ik uit naar uw komst:
1Pe 1,5
dan zal onze vreugde volkomen zijn.
ps 113
A Dan zullen wij juichen, als wij onze bestemming bereiken.
116 veilig in zijn hand
L Ik dank mijn God: Hij hoort ons als wij bidden.
A Als een vader en een moeder naar hun kinderen:
zo luistert U naar ons.
L Ik dank mijn God, die zijn volk nabij is;
die ons opricht, als wij hulpeloos zijn.
A Heerlijk is het U te kennen: uw goedheid die eeuwig is.
L Jezus, ik dank u, de deur naar het leven.
A U hebt uw volk gered van de eeuwige dood.
L Heer, wat kan ik U aanbieden?
A Ik breng U het offer van mijn dankbaarheid.

ps 34,18
ps 116,1
ps 116,6
2kron 7,6
Joh 10,7

ps 50,23
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117 recht op aarde
L Mijn God wil ik bezingen, laat iedereen het horen.
A U redt uw volk uit de macht van het kwaad.
L Mijn God wil ik eren, die recht zal doen op aarde.
A U ziet het hart aan, uw oordeel is goed en rechtvaardig.
L Mijn God heb ik lief, die zijn kinderen doet ontkomen
aan een wereld die aan onrecht ten onder gaat.
A Met U hoeft het kwaad geen vat op ons te krijgen.
L Wie zijn wij, Heer, dat ons lot U zozeer ter harte gaat?
A Wat er ook gebeurt: bij U zijn wij veilig, voorgoed.
118 God onze Redder
L Eer aan God, die als mens op aarde is verschenen.
A Jezus, ons eigen vlees en bloed: u hebt ons lot gedeeld.
L Eer aan God, die ons in vrijheid heeft gesteld.
A U verbrak de macht van het kwaad;
en leert uw kinderen als uw heiligen te leven.
L Heer, hoe zal ik u danken, die arm werd om ons,
hoe kan ik uw liefde beantwoorden?
A Mijn tijd, mijn geld en mijn goed:
het is voor u, die uw leven hebt gegeven voor uw volk.
119 mijn hulp in nood
L Eer aan God, mijn Rots van vertrouwen,
die zijn Woord tot mij spreekt.
A Mijn lied is voor U, die mij roept tot eeuwig leven.
L In U is mijn zekerheid en mijn sterkte,
ook als de mensen zich tegen mij keren.
A U bent mijn enig goed, wie zou ik nog vrezen?
L Mijn God die ik liefheb en dienen wil:
naar U zie ik uit, in wie alle goedheid en liefde is.
A U richt mij op, U maakt mijn ziel gezond. Hallelujah!

Kol 3,16
Rom 2,7v

2Pe 3,7
Joh 1,12
Lc 1,74

Joh 1,1
Kol 1,13
Kol 1,22
2Kor 8,9
Mc 10,29

ps 62
Kol 3,16
1Pe 5,10
ps 16,2
1Joh 4,17

120 wijsheid
L Jezus, hoe kostbaar is uw Geest van wijsheid voor ons! 1Kor 1,23v
A Zij versterkt ons hart, zij verlicht onze weg,
en geeft ons goede woorden in de mond.
spr 20,15
L U hebt de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt.
A U leert uw volk de weg van het kruis,
1Kor 1,18v
voor de wereld dwaas, maar voor ons de weg ten leven.
L Heilige Geest, U schenkt ons een onuitputtelijke rijkdom.
A U geeft ons deel aan het leven van Christus.
Joh 5,24
L U koestert ons als broers en zusters van hem die leeft.
A U toont ons een schat in de hemel,
Kol 2,3
die al het aardse doet verbleken. Hallelujah!
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121 Hij zal komen
L Eer aan God, die zijn kinderen kent bij de naam.
A U brengt hen van overal bijeen, die zoeken naar vrede.
L Eer aan God, die allen rechtvaardig zal oordelen.
A U brengt hen thuis, die in moeite hun weg gaan,
verlangend naar U in uw heilig verblijf.
L Als Jezus komt, dan juichen de rechtvaardigen;
hun blijdschap kent geen grenzen.
A Weerlozen doet hij recht, wie gebogen gaan richt hij op.
L Eer aan God, die zijn kinderen hoop in het hart geeft.
A Oorlog, ruzie en geweld: het zal niet meer zijn;
en de dood zal niet meer zijn.
122 de weg ten leven
L Vader, U hebt de wereld in Jezus uw liefde betoond.
A Uw liefdevolle goedheid is eeuwig.
L U zond uw Zoon als onze broeder in ons midden.
A Hoe kan ik uw liefde ooit bevatten?
U geeft mij deel aan zijn leven bij U.
L Ik dank U voor de weg van het geloof,
waarlangs U rechtvaardigen tot U roept.
A Vader, ik aanbid U,
die allen tot U roept als kinderen van uw koninkrijk.

Jes 40,11
Joh 12,47v
ps 126
1Pe 1,8v
Heb 6,19
openb 21,4

ps 136
Joh 3,16

Rom 3,21v

123 mijn ziel als woning
L Jezus, u die de minste van allen bent geworden:
A u zoekt mijn ziel als woning.
L Heer, nederig en zachtmoedig,
Mt 11,29
U staat aan de deur en u klopt.
op 3,20
A U wacht op mij, u spreekt tot mijn hart.
L Hoe kan ik u binnenlaten,
als ik mijn hart geef aan wat spoedig weer vergaan zal?
A Ik dank u, geduldig, één en al liefde,
die mij leert mijn woning op orde te brengen;
en weg te doen wat niet deugt.
L U houdt van mij: een mens, vol onzuivere gedachten.
A U wacht op mij; als ik mij verlies in vergankelijke dingen,
waar niemand ooit vrede in gevonden heeft.
L Jezus, mijn Geliefde, die de goedheid van de Vader toont:
mijn leven behoort u toe.
A U verheft mij uit zelfzucht en eigenliefde,
en mij roept tot eeuwig leven.

*

*

*
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DE PSALMEN
BOEK I (ps 1-41)
psalm 1
lied 150; lied 155
L Gelukkig is de mens,
die de raad van onrechtvaardigen niet volgt;
A die geen deel aan onrecht heeft,
niet meedoet aan spot en kwaadsprekerij.
L Gelukkig is de mens die Gods wetten na wil leven;
die Hem voor ogen houdt, en hierin vreugde vindt.
A Die mens is als een boom, aan het water* geplant:
als 't tijd is zal hij rijke vruchten dragen;
zijn blad zal niet verwelken, het zal slagen wat hij doet.
L Heel anders gaat 't hen die leven zonder God:
zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.
A Wie kwaad doen gaan verloren als het oordeel komt;
in de gemeenschap der heiligen verrijzen zij niet.
L God kent de weg van hen,
die rechtvaardig in het leven staan.
A Zonder uitzicht zijn de wegen
van wie leven zonder God.

*

*

*H Geest
Gal 5,22
openb 22,1
Mt 3,12
Lc 13,27
Jak 5,16

*

psalm 2
L Waarom toch is de wereld zo onrustig;
en jagen de mensen naar ijdele dingen?
A De machtigen der aarde vinden elkaar
tegen God en zijn Christus.
L Zij zeggen: Wij werpen die banden af;
wij willen dat juk niet langer dragen.
A Hij, die zetelt in de hemel, slaat het gade;
zij zijn als dwazen voor God.
L Dan spreekt Hij tot hen uit een stormwind;
en verbijstert hen in zijn toorn:
A Zie mijn Koning die Ik gezalfd heb,
over Sion, de heilige berg van mijn woning.
L God heeft het besloten en Hij sprak tot mij:
Jij bent mijn Zoon, Ik heb je heden verwekt;
vraag Mij, Ik geef je de volkeren tot erfdeel.
A Tot de einden der aarde reikt je bezit;
de vijand wordt verbrijzeld als aarden potten.
L Wees dan verstandig, wie macht heeft op aarde;
laat je gezeggen, jij die rechtspreken moet.
zie volgende blz.

Mt 22,36v

1Kor 1,37

op 18,23

Joh 18,33v

Mt 3,17
Heb 1,5
openb 2,27
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A Dien de HEER in diep ontzag; en verheug je in Hem.
pred 12,13
L Omhels de Zoon, dat je niet in zijn toorn* komt; *buiten Gods genade
en je zou vergaan op je weg.
A Gezegend zijn allen,
die bij Hem een schuilplaats zoeken.

*

*

*

psalm 3
lied 113
L God, zovelen die tegen mij zijn;
van alle kanten komen zij aan.
A Zovelen, die over mij spreken:
Lc 23,35
Hij vindt geen redding bij God.
L Maar U bent mijn scherm en mijn schild;
op U is mijn vertrouwen, U heft mijn hoofd weer op.
A Luidop roep ik tot mijn God;
en Hij antwoordt mij van zijn heilige berg.
L Nu leg ik mij neer en slaap ik gerust;
ik ontwaak met de HEER*, mijn toeverlaat.
*JAHWEH (IK BEN)
A Al word ik ook belaagd van alle kanten:
ik voel mij veilig, want God is bij mij.
L Verhef U, HEER! Mijn God, U zult mij verlossen.
A U zult mijn vijanden treffen,
kwaadwilligen tandeloos maken.
L Onze verlossing komt van God.
A Uw zegen zij over uw volk!

*

*

*

psalm 4
L God, geef mij antwoord als ik U aanroep;
bij U zoek ik gerechtigheid.
A Wees mij genadig en hoor mijn gebed;
geef ruimte in mijn benauwdheid.
L Luister naar Mij, mensen:
hoelang nog ga je aan mijn grootheid voorbij?
A Hoelang nog zul je hechten aan vergankelijke dingen;
en jaag je bedrog en ijdelheid na?
L Besef het toch en zie,
dat God zijn geliefde ondersteunt.
A Mijn God: Hij luistert werkelijk naar mij!
Hij hoort mij als ik Hem aanroep.
L Wees dan vol van ontzag en doe weg wat niet deugt;
ga te rade bij jezelf, kom tot bezinning.
A Breng het offer dat God van je vraagt;
en bied het Hem aan in vertrouwen.
antifoon

Rom 10,10

ps 94,11

2Kor 5,9

Rom 12,1
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L

De mensen verzuchten:
Wie zal ons tonen wat goed is?
A HEER*, doe ons innerlijk uw licht zien,
om U te mogen kennen.
L Boven al hun overdaad
vervult U nu mijn hart van diepe vreugde.
A Als ik ga liggen, dan slaap ik gerust;
want U, mijn God: U doet mij veilig wonen.

*

*

*JAHWEH (IK BEN)
Joh 14,8

Heb 4,10v

*

psalm 5
L Hoor mij, HEER, als ik U aanroep;
luister naar mij, U ziet wat mij bedrukt.
A Mijn God en mijn Koning, hoor mijn hulpgeroep;
elke morgen breng ik het vóór U, en zie ik naar U uit.
L Wie kwaad doet kan U niet behagen;
U bent geen God bij wie boosheid kan wonen.
A Wie alleen zichzelf maar kent,
kan niet voor uw aangezicht staan;
U verafschuwt hen, die zich aan onrecht overgeven.
L U doet hen teniet, die leugens vertellen;
zij zijn U een gruwel, die kwetsen en bedriegen.
A U doet mij uw goedheid uw woning binnengaan;
en in diep ontzag voor U
mij buigen naar uw heilig verblijf.
L

Fil 4,6

ps 34,8v

Leer mij, Heer, rechtvaardig te leven;
effen mij de weg tot U, omwille van mijn vijanden.
A Onbetrouwbaar is hun spreken,
verdorven als zij zijn;
hun gladde woorden ruiken naar het graf.
Rom 3,13
L Heer, ontdek hun schuld,
doe hun plannen teniet.
A Verdrijf hen om hun vele vergrijpen:
allen die U weerstaan.
L Dan juichen zij van vreugde, die vertrouwen op U;
zij mogen zich in eeuwigheid verheugen.
A Allen die uw naam* vereren:
*JAHWEH (IK BEN)
zij zullen dansen van blijdschap om U,
hun helper en beschermer.
L God, U zegent de rechtvaardigen;
zij weten zich omgeven door uw liefdevolle zorg.

*

*

*
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psalm 6
L God, straf mij niet in uw toorn*;
*buiten de genade
keer U niet van mij af.
A Wees mij genadig, kom mijn zwakheid te hulp;
herstel mij, ik sta verlamd van schrik.
L Mijn ziel is verschrikt; hoelang wacht U nog, HEER*? *IK BEN
A Keer weder, red mijn ziel;
verlos mij in uw goedheid en liefde.
openb 22,20
L Zal men bij de doden aan U denken,
uw naam vereren in het dodenrijk?
A Ik ben afgemat van al mijn getob;
in de nacht lig ik wakker
en laat mijn tranen de vrije loop.
L Wanhopig ben ik, vol verdriet:
allen keren zich tegen mij.
Lc 23,17
A Laat af van mij, mensen met kwaad in de zin;
mijn God: Hij ziet mijn verdriet.
L Hij luistert naar mijn roepen om genade;
de HEER heeft mijn gebed verhoord.
A Mijn vijanden zullen beschaamd staan;
dan nemen zij hevig verschrikt de vlucht,
Lc 21,7
in een oogwenk te schande gemaakt.

*

*

*

psalm 7
L HEER mijn God, bij U zoek ik mijn toevlucht;
verlos mij van mijn vervolgers.
A Red mij van hem die mijn ziel wil verslinden;
laat mij niet in zijn klauwen vallen.
1Pe 5,7
L HEER, mijn God, als er onrecht kleeft aan mijn handen,
als ik kwaad deed aan wie vrede met mij had
- maar ik kwam zelfs te hulp,
wie mij zonder reden haatten A laat dan de vijand mij vervolgen, achterhalen;
en mijn ziel vertrappen in het stof.
L HEER, sta op in uw toorn*
*buiten Gods genade
tegen de woede van mijn belagers;
kom mij te hulp, U die het recht verlangt.
A Uw gemeenschap uit de volkeren omringt U,
als U met hen wederkeert naar omhoog.
1Tes 4,7
L HEER, die de volkeren oordeelt: doe recht aan mij,
om mijn onschuld en rechtvaardigheid.
A Maak een einde aan het kwaad van goddelozen;
en bevestig de rechtvaardigen.
antifoon
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L

Mijn God is mijn schild en beschermer;
Hij verlost de oprechten van hart.
A God is een rechtvaardige rechter,
vertoornd op wie kwaad bedrijven;
wie onbekeerlijk is, zal zijn straffende hand ervaren.
L Er zijn mensen: boordevol boosheid,
die niet anders dan kwaad kunnen doen.
A Zij graven een kuil voor een ander;
maar vallen tenslotte zelf daarin neer.
L Het kwaad dat zij doen zal zich tegen hen keren:
door hun dwaasheid komen zij ten val.
A Ik dank mijn God om zijn rechtvaardigheid;
en zing mijn lied voor de Allerhoogste.

*

*

*

psalm 8
L HEER onze God, hoe machtig is uw naam,
allerwege op aarde.
A Uw grootheid is boven de hemelen verheven.
L Kinderen, in hun onschuld,
laten iets van uw heerlijkheid zien.
A Zo wordt de kwaadwillige beschaamd;
en brengt U de vijand tot zwijgen.
L Zie ik op naar de hemel, het werk van uw handen,
naar de maan en de sterren die U hebt geschapen:
A wat betekent dan de mens, dat U aan hem denkt;
het mensenkind, dat U naar hem omziet?
L Toch hebt U hen bijna tot goden gemaakt,
met eer en met aanzien gekroond;
U doet hen heersen over uw werken.
A Al het bestaande onderwierp U aan hen:
het vee, de wilde dieren, de vogels en de vissen,
ál wat zich roert in de diepte van de zee.
L Heer onze God, hoe machtig is uw naam,
allerwege op aarde!

*

*

*

psalm 9
L HEER, van harte wil ik U danken;
en van uw wonderen getuigen.
A Ik verheug mij in U en ik juich van vreugde;
uw naam wil ik bezingen, Allerhoogste.
L Mijn vijanden deinzen terug;
zij struikelen en vallen, als U zich kennen doet.
zie volgende blz.

spr 26,27

Mt 21,16

ps 144,3

1Kor 15,27
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A U hebt in mijn rechtszaak vonnis gewezen;
U, de rechtvaardige rechter:
U waarschuwt de wereld.
L Zij houden geen stand, die U verwerpen;
hun namen worden nimmermeer vernomen.
A Als U de plaats van hun woning verwoest,
wordt zelfs de herinnering weggevaagd.
L Maar de HEER*: Hij troont voor eeuwig;
zijn rechterstoel staat klaar voor het gericht.
A Hij oordeelt de wereld rechtvaardig;
over alle volken spreekt Hij recht.

*Hebr. IK BEN

De HEER is een vesting voor mensen in nood,
een burcht voor onderdrukten.
A Nog nooit hebt U het vertrouwen beschaamd
van allen die hun toevlucht bij U zoeken.
L Zing de lofzang voor God
en laat horen hoe Hij handelt;
Hij gedenkt het bloed van onschuldigen.
A Hij hoort hun wanhopige roepen;
en vergeldt wat aan hen misdreven wordt.
L God is mij genadig;
Hij ziet wat mijn haters mij aandoen,
en verheft mij uit de poort van de dood.
A Ik wil U bezingen, waar ik ook ga;
en juichen om uw redding, temidden van uw volk.

ex 32,34

L

L

Kwaadwilligen verzinken in de kuil die zij groeven,
door hun eigen plannen ten val gebracht.
A De HEER doet zich kennen, Hij handhaaft het recht;
zij raken verstrikt in hun heilloze daden.
L Mensen zonder God zijn op weg naar de dood:
allen die Hem uit hun leven weren.
A Niet voorgoed wordt de arme vergeten;
de hoop van de zachtmoedigen wordt vervuld.
L HEER, sta op, laat de sterveling niet winnen!
In het oordeel zullen allen voor uw aangezicht staan.
A Jaag hun schrik aan en breng hen tot inzicht,
opdat zij zien hoe vergankelijk zij zijn.

*

*

*

ps 12,6

Lc 18,1-8

Rom 8,6

spr 26,27

openb 2,4
spr 8,36

Mt 25,32
1Pe 1,24
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psalm 10
lied 58
L God, waarom bent U zo ver;
en verbergt U zich in tijden van nood?
A Goddelozen, in hun trots,
brengen de armen in verdrukking.
Breng hen ten val, verstrikt in hun kwade plannen.
L Mensen zonder God: zij volgen hun eigen begeerte;
Kol 3,5
zij zegenen de hebzucht, en denken niet aan Hem.
A Goddelozen, in hun eigenwaan: zij vragen niet naar Hem;
en beseffen niet, dat Hij eens rekenschap zal vragen.
L Zij denken: Ach, er is geen God;
toch gaat het hun vaak voor de wind.
ps 37,7
A De gedachte aan uw oordeel staat ver van hen af;
wie hun in de weg staat krijgt de volle laag.
L De goddeloze denkt voor altijd vast te staan,
voor rampen gevrijwaard in alle geslachten.
A Zijn woorden zijn slecht en misleidend;
zijn mond is vol onheil, boosheid en bedrog.
L Hij houdt zijn bedoeling verborgen,
de argeloze wordt zijn prooi.
A Hij loert op de zwakke; en trekt hem in zijn net.
L Hij houdt zich stil, dan slaat hij toe:
de ongelukkige valt in zijn klauwen.
A Hij zegt bij zichzelf: Geen God die het ziet;
Hij is zo ver, Hij bemoeit zich hier niet mee.
L Verhef U, HEER*, en toon uw macht;
vergeet niet de weerloze arme!
A Kan de boze dan straffeloos spotten met U?
Hij denkt dat U geen rekenschap vraagt.
L U ziet het toch?
Moeite en zorg: U weegt het in uw hand.
A De zwakke stelt zijn vertrouwen op U,
voor de eenzame bent U een helper.
L HEER, verbreek de macht van de boze;
bestraf zijn kwaad, totdat het niet meer is.
A De HEER is koning voor eeuwig;
de goddelozen gaan verdwijnen uit zijn land.
L U kent het verlangen van zachtmoedigen;
U luistert naar hen en richt hen weer op.
A U doet recht aan wie verdrukt zijn en verlaten;
nooit jaagt een sterveling hun angst meer aan.

*

*

*

ps 16,2

ps 73,11

JAHWEH (IK BEN)

2Kor 12,9

Dan 7,13v
Mt 5,5
spr 22,22v
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psalm 11
L Op God is mijn vertrouwen;
ik zal niet wankelen.
A Hoe kun je dan spreken tot mijn ziel:
Vogeltje, vlucht naar de bergen?
L Kwaadwilligen spannen de boog;
en leggen aan.
A Zij richten hun pijlen,
om de oprechte heimelijk te treffen.
L Als de fundamenten zijn verwoest,
wat kan dan de rechtvaardige nog doen?
A God in zijn heilig verblijf,
de HEER op zijn hemelse troon:
Hij ziet het, Hij beproeft elk mensenhart.
L Hij onderzoekt en beproeft de oprechte,
maar Hij wendt zich af van wie kwaad doen;
van gewelddadigheid heeft Hij een afkeer.
A Hij straft hen met vuur van omhoog;
een verschroeiende wind wordt hun deel.
L God is rechtvaardig, het recht heeft Hij lief.
A Wie zuiver is van hart zal zijn aangezicht zien.

*

*

ps 91,5

Mt 12,24

Jak 1,12

Mt 5,8

*

psalm 12
L God, kom ons te hulp, er zijn geen heiligen meer;
de gelovigen zijn verre in de minderheid geraakt.
A De mensen spreken met een valse tong:
mooie woorden, maar dubbelhartig.
L God, doe die geslepen taal teniet,
al die zelfingenomen woorden!
A Zij zeggen: Met de mond zijn wij sterk;
wie zouden wij nog boven ons erkennen?
L

Jak 3,5v

Dit zegt de HEER: Om de onderdrukking van de zwakken,
om de klacht van de armen sta Ik op.
spr 2,22v
A Ik breng hen in veiligheid, die hunkeren naar uitkomst.
L De woorden van God zijn zuivere woorden,
als zilver, in de smeltkroes zeven keer gereinigd.
A HEER, U zult uw woorden gestand doen;
en ons blijven behoeden,
temidden van een ontrouw geslacht.
L Mensen zonder God zijn rondom ons heen.
A De zonde wordt tot deugd verheven.

*

*

*
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psalm 13
lied 60
L Hoelang nog, HEER, blijft U mij vergeten;
en houdt U zich verborgen voor mij?
A Hoelang nog moet ik zoeken naar een uitweg,
elke dag opnieuw, met een hart vol verdriet?
L Hoelang nog heeft de vijand macht over mij?
Zie naar mij om en antwoord mij.
A God, verlicht mijn ogen,
eer de dood mij overvalt.
L Laat de vijand niet zeggen:
Ik was hem de baas.
A Geef mijn belagers geen reden tot juichen,
als zij zien dat ik dreig te bezwijken.
L Op uw goedheid blijf ik vertrouwen;
mijn hart is verheugd om uw verlossing.
A Mijn lied is voor de HEER, mijn God,
die mij zijn liefde betoont.

*

*

*

psalm 14
L Een dwaas zegt bij zichzelf:
Welnee, er is geen God!
Rom 3,10v
A Overal doen zij de gruwelijkste dingen;
niemand is er die goeddoet.
Jes 29,19
L Uit de hemel ziet de HEER* de mensen aan,
*Hebr. JAHWEH
om te zien wie verstandig is en uitziet naar Hem.
A Allen zijn zij afgeweken,
en tot ongerechtigheid vervallen;
ps 53,4
niemand - zelfs niet één - die onverdeeld oprecht is.
L

Ontbreekt 't hun dan aan verstand,
dat zij zoveel kwaad bedrijven?
A Zij vergeten hun God;
en belagen zijn volk of 't niets is.
L Maar plotseling staan zij hevig verschrikt,
want God is nabij de rechtvaardigen.
A Je kunt het de zwakken wel heel moeilijk maken;
maar hun God blijft steeds een toevlucht voor hen.
L Ach, dat uit Sion redding kwam!
HEER, breng een keer in het lot van uw volk.
A Dan zullen wij juichen van blijdschap,
uw volk zal zich verheugen.

*

*

*

82
psalm 15
lied 116
L HEER*, wie mag er wonen in uw huis,
wie mag er verblijven op uw heilige berg?
A Zij die voorbeeldig leven en doen wat goed is,
met hart en ziel de waarheid toegedaan;
L die niet alles zeggen wat hun voor de mond komt,
niet lasteren en de naaste niet neerhalen;
A die onwaardige mensen uit de weg gaan,
en beminnen wie God willen dienen;
L die gedane beloftes gestand doen,
al komt het hun nóg zo slecht uit;
A die niet geven om er beter van te worden,
noch uit eigenbelang een ander schaden.
L Wie zó de levensweg wil gaan,
zal in eeuwigheid worden bevestigd.

*

*

*Hebr. IK BEN
ps 24,3

Wijsh 1,7-11

Jes 33,15

*

psalm 16
lied 15
L God, bewaar uw kind; bij U zoek ik mijn toevlucht.
A U bent mijn God, mijn enig goed;
ik heb niets buiten U.
L De heiligen* heb ik lief;
maar wie vreemde goden volgen,
roepen onheil over zich af.
A Ik heb geen deel aan hun praktijken;
ik neem zelfs hun namen niet in de mond.
L Mijn God, U bent mijn erfdeel, mijn bezitting;
mijn levenslot is veilig in uw hand.
A Het meetlint viel mij op een liefelijke plaats;
een heerlijk erfdeel viel mij toe.
Ik dank mijn God, Hij heeft mij onderwezen;
zelfs in de slaap mag ik Hem innerlijk verstaan.
A Onafgebroken denk ik aan mijn God;
van Hem is mijn gemoedsrust, omdat Hij bij mij is.
L Mijn hart is verheugd en mijn binnenste juicht:
ook mijn lichaam mag rusten in hoop.
A U laat mijn ziel niet over aan het dodenrijk;
uw heilige zal het bederf niet zien.
L U wijst mij de weg naar het leven;
bij U is vreugde, altijddoor.
A Nu vind ik mijn blijdschap in kennis van U;
ik mag U voor eeuwig genieten.

ps 73,26

*gelovigen

Ef 1,11

num 18,20

L

*

*

*

hand 2,25v
hand 13,35

Ef 1,17v
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psalm 17
L Luister naar mij, HEER,
als ik U aanroep in waarheid.
A Hoor mijn smeekgebed,
er is geen bedrog in mijn mond.
L Beoordeel mij nu ik vóór U verschijn;
en zie dat ik oprecht ben.
A Peil mijn hart,
beproef mij in de nacht en onderzoek mij:
U zult niets vinden,
er komt geen kwaad woord uit mijn mond.
L Wat de mensen mij ook aandoen:
uw woord blijf ik trouw.
A Ik wankel niet als ik voortga,
ik mijd de weg van geweld.
L Ik roep U aan: mijn God,
U zult mij antwoord geven.
A Buig U tot mij neer;
en hoor wat ik wil zeggen.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

U, die redt van belagers wie op uw macht vertrouwt:
betoon mij het wonder van uw goedheid.
Bewaar mij, onder uw vleugels geborgen:
Lc 13,34
uw oogappel, uw eigen kind.
Mensen met God noch gebod:
zij komen op mij af, zij schuwen geen geweld.
Zelfingenomen zijn zij, en ongevoelig;
hoogmoedig zijn hun woorden.
Mt 27,39v
De vijand vervolgt mij, wáár ik ook ga;
en probeert mij ten val te brengen.
Als een leeuw in zijn schuilplaats:
1Pe 5,8
zo ligt hij* op de loer, erop uit om te verscheuren.
*de duivel
God, sta op, hem tegemoet, en doe hem bukken;
red mij van de boze door uw macht,
openb 20,2
verlos mij van de aardsgezinden.
Hun deel is in dit leven, zij zwelgen van uw schepping,
en laten hun schatten aan hun kinderen na.
Laat mij in oprechtheid leven;
en opzien naar U, mijn God.
U zult mij verzadigen bij het ontwaken,
als ik uw aangezicht aanschouwen mag.

*

*

*

84
psalm 18
(2Sam 22)
lied 83
L God mijn sterkte, U heb ik lief,
mijn vesting en bevrijder.
A U bent de rots bij wie ik schuil, mijn schild,
mijn vaste burcht, mijn Redder die mij opricht.
L Eer aan God! Ik roep Hem aan,
die van vijanden mij bevrijdt.
A Ik was in de ban van het dodenrijk,
overvallen door de stroom van verderf;
de valstrik van de dood lag op mijn weg.
L Ik riep in mijn angst tot God,
en Hij hoorde mijn stem in zijn tempel;
mijn hulpgeroep drong tot Hem door.
A De aarde dreunde, de bergen trilden op hun grondslag;
verterend vuur ging van Hem uit,
toen zijn toorn was ontbrand.
L Toen boog de hemel neer: mijn God: Hij daalde af,
als een engel, zwevend op de vleugels van de Geest
en gehuld in duisternis.
A Om de schittering van zijn aanwezigheid
schoven wolken tussenbeide.
L De Allerhoogste, als een donderslag,
verhief zijn stem.
A Zijn pijlen verstrooiden de vijand,
ontzet door zijn bliksemend licht.
L De bedding der stromen werd zichtbaar,
de grondslag van de wereld lag bloot:
A vanwege uw dreigen, o God,
door het stormen van uw Geest.
L Hij reikte van omhoog;
en trok mij op uit de grote wateren.
A Aan mijn machtige vijand ontrukte Hij mij:
aan haters, sterker dan ik.
L

Ten dage van mijn ongeluk vervolgden zij mij;
maar God is steeds mijn toeverlaat geweest.
A Hij brengt rust in mijn leven;
Hij verlost mij, die behagen in mij heeft.
L God heeft mijn rechtvaardigheid beloond;
Hij geeft mij naar mijn zuiverheid van handen.
A Ik blijf bij de weg van de HEER;
en wijk niet van Hem af.
L Zijn wet is mij voortdurend in gedachten;
ik heb zijn geboden niet verworpen.
zie volgende blz.

1Kor 10,4

ps 144,7

85
A Ik verlang ernaar volmaakt met Hem te leven,
steeds op mijn hoede voor ongerechtigheid.
L God heeft mij gegeven naar mijn werk;
Hij lette op mijn zuiverheid van handen.
A U toont uw goedheid aan wie goeddoen,
aan de oprechten leert U oprechtheid.
L Aan zuiveren van hart toont U zuiverheid;
maar wie afwijkt ontmoet U als een tegenstander.
A U verlost de armen en misdeelden;
maar trotse blikken vernedert U.
L Mijn lamp doet U schijnen:
God verlicht mijn duisternis!
A Met U weersta ik een legermacht;
met mijn God spring ik over een muur.

1Pe 1,16

Jak 4,6

L Gods weg is volmaakt, zijn Woord volkomen zuiver;
een schild is Hij voor wie schuilen bij Hem.
A Er is geen God dan JAHWEH, mijn Rots van vertrouwen.
L Uit Hem is de kracht, Hij effent mijn weg;
ps 62,12
als een hinde: zo licht ga ik omhoog.
Hab 3,19
A U rust mij toe voor de strijd,
en geeft mij het schild van verlossing in de hand.
L U werd gering om mij te verheffen;
Fil 2,6v
uw arm ondersteunt mij, U brengt ruimte in mijn leven.
A Nu wankel ik niet meer als ik mijn vijanden vervolg;
ik rust niet vóór zij verslagen zijn.
L Zij vallen voor mij neer en staan niet meer op;
U voert de strijd voor mij, en doet mijn belagers bukken.
A Met U verdrijf ik de vijand;
en reken ik af met mijn haters.
L Zij roepen om hulp, met niemand om te redden.
tot de HEER, maar Hij antwoordt hun niet.
A Zij worden als stof in de wind, als modder in de straten.
L God, U verlost mij van het twisten der mensen;
U stelt mij* tot hoofd van de volken,
onbekenden worden mij dienstbaar.
A Zodra zij van mij horen volgen zij mij;
vreemdelingen buigen voor mij neer.
L Zij vertrouwen niet langer op eigen kracht;
en verlaten bevend hun burchten.
A De HEER: Hij leeft! Gezegend is mijn rots;
wij vereren de God van onze redding.
L Hij heeft mij vergelding geschonken;
en de volken onderworpen aan mij.
zie volgende blz.

*Christus

Jer 17,5
ps 62,3

86
A U redt mij van belagers en verheft mij boven hen;
van de man van geweld bevrijdt U mij.
L Nu wil ik U bezingen in de wereld,
psalmen doen horen tot eer van uw naam.
A U geeft uw koning verlossing,
en bewijst uw liefde aan uw gezalfde*:
aan David en zijn nageslacht, voor eeuwig.

*

*

Lc 10,18

*messias
Gal 3,16

*

psalm 19
L De hemelen verkondigen Gods grootheid;
en getuigen van het werk van zijn handen.
A De dag spreekt woorden tot de dag,
de nacht onthult haar kennis aan de nacht.
L 't Zijn geen gewone woorden,
er wordt geen stem gehoord.
A Toch wordt die boodschap wereldwijd verstaan;
tot de einden der aarde wordt zij vernomen.
Rom 10,18
L Hier gaf Hij de zon zijn verblijf;
Mt 17,2
in het Oosten zien wij hem opgaan,
als een bruidegom komt hij naar buiten.
Joh 3,29
A Juichend als een held gaat hij* zijn weg naar de einder; *Christus
niets kan zich onttrekken aan zijn gloed.
L
A
L
A
L

De wet van God is goed; en wekt de ziel tot inkeer.
Mt 22,36,
Zijn woorden zijn betrouwbaar, de eenvoudige wordt wijs.
Zijn geboden zijn waarachtig, en verheugen het hart. Lc 10,21
Zijn raad is helder, en verlicht de ogen.
Ontzag voor God maakt rein;
en houdt je voor altijd staande.
1Pe 1,17
A Zijn woorden zijn betrouwbaar, en volkomen rechtvaardig.
L Kostbaarder zijn zij dan goud,
en zoeter dan honing uit de raat.
A Uw dienaar laat zich hierdoor graag vermanen;
wie ze aanneemt wordt zeer rijk beloond.
Rom 8,16v
L

Wie kent er al zijn gebreken?
God, maak van verborgen zonden mij vrij.
A Behoed mij, dat geen trots mij beheerst;
dan zal ik zonder fouten zijn, en vrij van vele zonden.
L De woorden van mijn mond,
en ál waar mijn hart naar uitgaat:
A mag het goed zijn voor U,
mijn God, mijn Rots en mijn Verlosser.

*

*

*

Jes 2,11-17

1Kor 10,4

87
psalm 20
lied 138
L Op de dag van je benauwdheid:
moge God je dan verhoren;
en zijn naam je staande houden.
A Moge Hij je steunen uit zijn heiligdom,
vanuit Sion, zijn heilig verblijf.
L Moge Hij je gebeden gedenken,
en de offers die je Hem brengt.
A Moge Hij je geven waar je hart naar uitgaat;
en al je plannen doen slagen.

Rom 12,1

L

Wij verheugen ons in je redding, en verkondigen
de naam* van Hem die je verlangen vervult;
*IK BEN
Hij geeft zijn gezalfde* de overwinning.
*christus
A Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel,
en staat hem met machtige daden terzijde.
Mt 11,5
L De één vertrouwt op wapens, de ander op zijn kracht;
maar wij vertrouwen op onze God.
ps 33,16v
A Zij worden verslagen en komen ten val;
maar wij richten ons op en houden stand.
2Kor 4,7
L HEER onze God, geef uw koning de overwinning!
Joh 18,37
A Moge Hij ons antwoord geven, als wij roepen tot Hem.

*

*

*

psalm 21
L HEER, de koning juicht om uw sterkte;
hoe verheugd is hij om uw redding!
A U gaf hem waar zijn hart naar uitzag;
en wees niet af waar hij om vroeg.
L U komt hem tegemoet met uw zegening van goedheid;
en tooit zijn hoofd met een gouden kroon.
A Leven vroeg hij - en U gaf het hem:
lengte van dagen, nimmer eindigend.
L Van verheven grootheid is uw redder;
U bekleedde hem met macht en majesteit.
A Voor eeuwig door U gezegend,
overstelpt U hem met vreugde voor uw aangezicht.
L

De koning* leeft in geloof en wankelt niet,
bevestigd door de goedheid van de Allerhoogste.
A Uw hand zal uw vijanden vinden;
en hen treffen, die zich tegen U keren.
L Als in een gloeiende oven:
zo zijn zij op de dag van uw verschijnen;
hun werken gaan teniet in uw toorn.
zie volgende blz

Joh 5,19

Joh 5,28

*Christus

Mt 25,31

88
A Dan doet U hun nageslacht weg van de aarde;
zij worden bij de mensen niet meer gevonden.
L Zij beramen wel hun plannen,
maar de overhand krijgen zij niet;
zij vluchten weg voor uw pijlen.
A Verhef U, HEER, sta op in uw sterkte;
dan zullen wij uw macht met psalmen bezingen.

psalm 22
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

*

*

*

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,
vér van mijn redding als ik roep tot U in nood?
Ik roep heel de dag, maar U antwoordt mij niet;
in de nacht, maar ik vind geen rust.
Toch bent U de Heilige,
tronend op de lofzang van uw volk;
onze ouders vertrouwden op U, en zij werden gered.
Zij riepen U aan en zij werden bevrijd;
hun vertrouwen werd niet beschaamd.
Maar ik ben een aanstoot, veracht door de mensen;
zij lachen om mij en schudden 't hoofd.
Hij vertrouwde toch op God?
Laat die hem dan redden, als Hij hem liefheeft.
God, die mij deed uitgaan uit de moederschoot,
mij deed rusten in vertrouwen aan haar borst:
vanaf de moederschoot behoor ik U toe,
vanaf mijn geboorte bent U mijn God.

Mt 27,46

Mt 27,23

Mt 27,43

Mijn God, wees niet ver,
met het onheil nabij, en niemand om te helpen.
Zij hebben mij omsingeld, die sterker zijn dan ik:
als wilde dieren, klaar om te verscheuren.
Mijn lichaam bezwijkt en mijn leven vloeit weg;
alle moed is mij ontzonken.
Mijn kracht is vergaan; U legt mij in het stof van de dood.
Kwaadwilligen, als honden om mij heen,
ps 74,19
doorboren mijn handen en mijn voeten.
Jes 53,5
Mijn botten zijn te tellen, en zij kijken toe;
zij verdelen mijn kleren en dobbelen erom.
Mt 27,35
God, mijn sterkte, wees niet ver, kom mij te hulp;
red mijn ziel van het zwaard,
ps 144,10v
mijn enig goed van de honden om mij heen.
klaagl 3,34v
U zult mij redden uit hun klauwen,
oog in oog met de verwoester mij antwoord geven.

antifoon

89
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Nu verkondig ik U aan mijn broeders en zusters;
in het midden der gemeenschap zing ik voor U.
Heb 2,12
Jij, die leeft in eerbied voor God: breng Hem dank,
spr 15,38
en vereer Hem, jullie nageslacht van Jakob.
ps 24,6
De nood van de verdrukten acht Hij niet gering,
Hij kent hun ellende.
ps 133,6
Hij houdt zich niet verborgen;
Hij hoort hun roepen om hulp.
Ik zal U eren in een grote gemeenschap;
en mijn gelofte gestand doen bij hen die U vrezen.
Heb 2,12
De armen zullen eten en verzadigd worden;
zij die Hem zoeken brengen dank aan God,
hun hart leeft op, voor altijd.
Lc 1,53
Tot de einden der aarde komen mensen tot bezinning;
en wenden zij zich tot de HEER*.
*Hebr. IK BEN
Het koninkrijk is van de HEER, die heerst over de volken;
uit alle rassen komen zij om Hem te aanbidden.
hand 2,9v
Ook de machtigen der aarde ontvangen hun voedsel,
als zij komen om Hem te eer te bewijzen.
Zij buigen voor Hem neer, die tot stof zullen worden;
en hun ziel in dit leven niet kunnen bewaren.
Hij zal komen: de dienaar van God;
aan elk geslacht wordt zijn gerechtigheid verkondigd.
Het wordt doorverteld aan wie na hen leven:
Mt 28,19
wat Hij voor hen heeft volbracht.
Joh 19,30

*

*

*

psalm 23
lied 117
L De HEER* is mijn herder, 't ontbreekt mij aan niets.
*IK BEN
A Hij voert mij naar een groene wei,
aan rustig water mag ik drinken.
ps 42,1v
L Ik leef weer op, Hij leidt mij op 't rechte spoor,
Joh 10,9
om zijn naam bekend te maken.
A Ik vrees geen kwaad, al ga ik door het dal van duisternis;
U bent bij mij, uw herdersstaf stelt mij gerust.
L

U richt voor mij een maaltijd aan,
voor ogen van mijn belagers.
A U zalft mijn hoofd met olie*,
zodat ik overvloei van vreugde.
L Uw goedheid en liefde zijn bij mij, alle dagen.
A In het huis van de HEER* mag ik wonen,
tot in lengte van dagen.

*

*

*

*H Geest
2Kor 4,7

*Joh 8,58
1Joh 5,11v

90
psalm 24
lied 49; lied 68
L Aan God behoort de aarde met haar overvloed,
de wereld en al wie daarop wonen.
A Hij heeft haar op de wateren gegrond;
en gevestigd op de stromen.
L Wie mogen beklimmen de berg van de HEER,
en staan op zijn heilige plaats?
A Zij, die rein zijn van handen en zuiver van hart;
die geen valsheid beramen
en geen leugens rondvertellen.
L Zij gaan voort met de zegen van God;
Hij, die hen verlost, maakt hen rechtvaardig.
A Dit zijn de mensen die zoeken naar God,
zijn volk, verlangend voor zijn aangezicht te staan.

ps 15,1
Mt 5,8

Rom 2,13
Rom 2,29

L
A
L
A

Eeuwige poorten, richt u op!
De koning* van de heerlijkheid wil door u binnengaan. *Christus
Wie is die koning van de heerlijkheid?
Het is de HEER*, sterk en machtig,
*Hebr. JAHWEH (IK BEN)
die de strijd voor je voert.
L Eeuwige poorten, richt u op!
A De koning van de heerlijkheid wil door u binnengaan. Ef 3,16v
L Wie is Hij dan, die koning van de heerlijkheid?
A De HEER van het hemelse leger*:
*engelen
Hij is de koning van de heerlijkheid.

*

*

*

psalm 25
lied142
L Aan U, mijn God, behoort mijn leven;
op, U wil ik vertrouwen.
A Laat mij niet beschaamd staan,
laat mijn vijanden niet juichen over mij.
L Zij worden niet teleurgesteld,
die op U hun vertrouwen stellen.
A Wie U achteloos verlaten, zullen eens te schande staan.
L HEER, doe mij uw weg verstaan;
leer mij naar uw wil te leven.
A Mijn God en mijn Redder:
leer mij de weg van de waarheid te gaan;
heel de dag zie ik naar U uit.
L U bent met ons begaan, U staat ons in liefde terzijde,
in uw goedheid, die eeuwig IS.
ex 3,14
A Gedenk niet mijn fouten, noch de schuld van mijn jeugd;
maar handel met mij in mededogen.
antifoon

91
L God is goed en getrouw, wie zondigen wijst Hij de weg.
A Zachtmoedigen leert Hij wat recht is;
Hij helpt hen verder op zijn weg.
L Wie zijn belofte gedenkt, zijn wetten na wil leven,
gaat voort op de weg van liefde en trouw.
A Vergeef mij mijn grove overtredingen,
omwille van uw naam.
L Wie is de mens met eerbied voor God?
Hij leert je de weg die je gaan moet.
A Hij deelt je zijn goedheid mede;
je nageslacht zal de aarde beërven.
L De HEER doet zich kennen door wie Hem eerbiedigt;
Hij maakt je vertrouwd met zijn belofte.
A Mijn ogen zijn bestendig op Hem,
die mij verlost uit de strikken van de boze.
God, wend U tót mij en wees mij genadig;
ik voel mij in het nauw en verloren.
A De onrust in mijn binnenste neemt toe;
help mij aan mijn angsten te ontkomen.
L Zie mij aan in mijn benauwdheid en verdriet;
en vergeef mij alle kwaad dat ik beging.
A Mijn vijanden zijn overal rondom mij;
zie toch hoezeer zij mij haten.
L Bescherm mij en red mijn ziel;
stel mij niet teleur, als ik schuilen kom bij U.
A Laat mij eerlijk en oprecht voor U leven,
want ik verlang naar U.
L God, stel uw volk in vrijheid;
verlos hen uit alle verdrukking.

2Kor 7,1

ps 37,9

ps 124

L

*

*

*

psalm 26
L HEER, doe mij recht, want ik leef in mijn onschuld.
A Op God is mijn vertrouwen, ik kom niet ten val.
L Onderzoek mij en beproef mij:
zie, hoe ik innerlijk naar U uitzie.
A Uw goedheid staat mij steeds voor ogen;
aan uw waarheid houd ik mij vast.
L Ik heb geen omgang met bedriegers;
en van huichelaars houd ik mij ver.
A Wie kwaad doen ga ik uit de weg;
ik heb een afkeer van wie U verlaten.
antifoon

ps 107,6

spr 21,2

92
L

Als ik tot uw altaar nader, ben ik met U in het reine;
Mt 5,23v
dan zing ik voor U, en getuig van uw heerlijke werken.
A Mijn HEER*, ik houd van uw huis,
*JAHWEH (IK BEN)
de plaats waar uw heerlijkheid zetelt.
L Neem mijn ziel niet weg met wie kwaad bedrijven,
en hun medemensen verdrukken.
A Geleid door hun kwade bedoeling,
trachten zij anderen voor zich te winnen.
L Laat mij in onschuld met U leven;
verlos mij en help mij genadig voort.
A Dan staan mijn voeten veilig en vast;
en dank ik mijn God in zijn gemeenschap.

*

*

*

psalm 27
lied 65
L De HEER* is mijn licht en mijn redder;
*IK BEN
voor wie zou ik nog bang zijn?
A De HEER is de sterkte van mijn leven,
wie zou ik nu nog vrezen?
L Zij kwamen op mij af, die kwaad bedrijven;
zij zochten mij te verscheuren.
A Mijn vijanden belaagden mij;
maar zij zijn zelf gestruikeld en gevallen.
L Al komen zij met een legermacht:
mijn hart kent geen angst.
A Al voeren zij een oorlog tegen mij:
ik blijf op U vertrouwen.
ps 84,13
L Dit vraag ik van God, hiernaar verlang ik:
zolang als ik leef met Hem te verkeren;
A om zijn liefde en goedheid te kennen,
en in zijn huis te overdenken.
L Op de dag van het kwaad beschermt Hij mij;
Hij verbergt mij in zijn binnenste heiligdom,
Heb 6,19
Hij verheft mij hoog op een rots.
ps 61
A Met mijn vijanden rondom mag ik het hoofd toch heffen;
en Hem mijn lied doen horen:
de lofzang voor God in zijn heiligdom.
Heb 2,12
L

God, hoor mijn stem als ik U aanroep;
antwoord mij in uw genade, ik verlangen naar U.
A Ik zoek uw aangezicht, verberg U niet voor mij,
dat ik niet in uw toorn* zal geraken.
*buiten de genade
L U, die altijd mijn toevlucht bent geweest:
mijn God en mijn Redder, verlaat mij niet.
zie volgende blz.
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A Al verlaten mij mijn vader en mijn moeder:
mijn God zal zich ontfermen over mij.
L God, doe mij uw wil verstaan;
leid mij op de rechte weg, omwille van mijn belagers.
A Laat mij niet in de macht van mijn vijanden vallen;
valse getuigen, vol van boosheid, staan op tegen mij.
L Ik was bezweken, had ik niet geloofd
uw goedheid te zien in het land van de levenden.
A Houd goede moed en zie uit naar de HEER:
Hij zal je hart versterken.

*

*

Mt 26,59v

Mt 16,27
Joh 16,22

*

psalm 28
L God, mijn rots, blijf niet zwijgen,
wend U niet van mij af!
A Houdt U zich stil,
dan ben ik hen gelijk, die dood zijn en begraven.
L Hoor mijn gebed als ik roep om genade;
en mij richt tot uw binnenste heiligdom.
A Neem mij niet weg met de onheilstichters;
zij spreken van vrede, maar hun hart is vol bedrog.
L Geef hun naar hun kwade praktijk,
naar de boze opzet van hun ondernemen.
A Geef hun naar het werk van hun handen;
en vergeld hun wat zij misdreven.
L Zij slaan geen acht op het handelen van de HEER;
en negeren zijn werk in de wereld.
A Daarom breekt Hij hen af, en bouwt Hij hen niet op.

ps 62,3

Heb 9,3
Mt 23,25

L

Ik dank mijn God, Hij hoort mijn stem, mijn smeken;
Hij is mijn schild en betrouwen.
ps 33,16v
A Mijn hart vertrouwt op Hem die mij bijstaat;
ik juich voor Hem en dank Hem met mijn lied.
L de HEER* is de sterkte van zijn volk,
*JAHWEH (IK BEN)
een reddende vesting voor zijn gezalfde*.
*messias
A God, red uw volk en zegen uw erfdeel;
ex 15,17
geef hun voedsel en verhef hen voor eeuwig.

*

*

*

psalm 29
L Geef eer aan God, jullie hooggeplaatsten;
vereer Hem om zijn grootheid en macht.
A Vereer de heerlijke naam* van God;
*IK BEN
en aanbid Hem in zijn grootheid en macht.
L De stem van de HEER klinkt boven de wateren*: *chaotische wereld
zie volgende blz.
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A de stem van de HEER in zijn macht,
Jer 10,12v
de stem van de HEER in zijn majesteit.
Jer 51,16
L De stem van de HEER verbreekt de trotse cederbomen;
de HEER verbreekt de ceders van de Libanon.
A Zij springen op als kalveren,
de Libanon springt op als een jonge stier.
L De stem van de HEER komt met vurige bliksem;
de wildernis* beeft als Hij komt.
*wereld zonder God
A De stem van de HEER doet de hinden jongen werpen;
in zijn tempel spreekt alles van zijn grootheid.
L De HEER troont boven de vloed;
Joh 18,36
Hij troont als koning in eeuwigheid.
A Moge Hij zijn volk versterken,
Joh 14,27
hen zegenen en hun zijn vrede schenken.

*

*

*

psalm 30
lied 112
L Mijn God, U bent alles voor mij;
wie heb ik buiten U?
ps 73,25
A U richt mij op,
U geeft mijn vijanden geen vreugde over mij.
L Ik riep tot U om hulp;
en U hebt mij genezen!
A U roept mijn ziel uit het dodenrijk;
U bewaart mijn leven, dat ik niet in de diepte verga.
L Zing je lied voor de HEER, al zijn heiligen*;
*gelovigen
een ogenblik duurt zijn toorn*,
*Gods afwezigheid
een leven lang doet Hij zich kennen.
A Het verdriet van de avond zal wijken
voor de vreugde van de nieuwe dag.
L Ik leefde onbezorgd en dacht: Zo zal het altijd blijven.
A God, uw goedheid hield mij vast;
maar toen U zich verborg,
toen was ik nergens meer!
L Ik riep tot U en smeekte om genade:
wat is er voor gewin, als ik neerdaal in het graf?
A Zal het stof U eren, van uw waarheid getuigen?
God, wees mij genadig en kom mij te hulp.
L Toen maakte U mijn klagen tot een lied,
voor rouw kwam vreugde.
A Mijn lofzang is voor U, om nooit meer te verstommen;
voor eeuwig zal ik U dank betuigen.

*

*

*

ps 143,7
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psalm 31
L God, bij U zoek ik mijn toevlucht;
laat mij niet voorgoed beschaamd staan.
A Verlos mij in uw rechtvaardigheid;
hoor mij en kom mij haastig te hulp!
L Wees mijn rots van vertrouwen, mijn reddende vesting 1Kor 10,4
de burcht van mijn redding.
A U bent mijn vesting en mijn sterke rots;
ga mét mij en leid mij, om uw naam bekend te maken.
L God, mijn sterke vesting,
U redt mij uit het net dat zij verborgen.
ps 124,7
A In uw handen beveel ik mijn geest;
Lc 23,46
God van waarheid, U zult mij verlossen.
Joh 14,17
L Ik houd mij ver van wie zich geven aan wat leeg is;
op God is mijn vertrouwen.
A In uw liefde verheug ik mij;
U kent mijn ellende, U ziet wat mij kwelt.
L Laat mij niet in handen van de vijand;
breng rust en ruimte in mijn leven.
A God, wees mij genadig, ik word innerlijk verteerd.
L Mijn ogen staan dof van verdriet;
mijn lichaam en ziel verkwijnen.
A Mijn leven vergaat in moeite en zorg;
mijn kracht is verzwakt door mijn zonde.
L Voor mijn vijanden een aanstoot, zelfs voor mijn naasten,
gaan de mensen mij verschrikt uit de weg.
Mt 26,56
A Ik ben vergeten, uit 't hart, als een dode;
als gebroken aardewerk weggedaan.
L
A
L
A
L
A
L
A

Hoor, hoe zij mij lasteren en angst aanjagen;
ik hoor hun gemompel: schrik van rondom!
Jer 6,25;20,3
Zij spannen samen tegen mij;
Mt 26,3v
en voeren overleg om mijn leven te nemen.
Ik heb gezegd: U bent mijn God, mijn vertrouwen is op U.
Mijn lot is in uw hand;
red mij uit de handen van mijn vijanden en vervolgers.
Doe mij het licht van uw aanwezigheid ervaren;
en verlos mij in uw liefdevolle goedheid.
Laat mij niet beschaamd staan nu ik U aanroep;
maak hen te schande, die U verlaten.
In het dodenrijk doet U hen dalen,
de leugenmond voorgoed tot zwijgen gebracht.
Zij verheffen zich tegen de rechtvaardige,
Mt 26,62v
met hoogmoedige, vernederende woorden.

antifoon

96
L
A
L
A
L
A
L
A

God, hoe groot is het goed,
dat U bewaart voor wie U vrezen.
Voor ogen van de wereld bewijst U uw goedheid
aan allen die een toevlucht bij U zoeken.
Zij weten U aanwezig, als allen zich tegen hen keren.
U verbergt hen in uw tent;
en bewaart hen voor het stoken van de mensen.
Ik dank mijn God, die mij zijn goedheid bewees,
toen het kwaad mij te na kwam.
Ik dacht in mijn paniek: U ziet mij niet meer;
maar U hoorde mijn smeekgebed, mijn roepen om hulp.
Gods getrouwen: heb Hem lief, die zijn heiligen bewaart;
en hoogmoedigen ruimschoots vergelden zal.
spr 16,18
Wees vastberaden: Hij zal de harten versterken
van allen die verlangend naar Hem uitzien.

*

*

*

psalm 32
L Je bent gezegend als het kwaad is kwijtgescholden;
en je zonde is bedekt.
Rom 4,7v
A Je bent gezegend als de HEER* je schuld vergeeft; *JAHWEH (IK BEN)
en je geest is gezuiverd van bedrog.
L Zolang ik mij stilhield kwijnde ik weg;
heel de dag verging ik van ellende.
A Uw hand was op mij, dag en nacht;
ik verkwijnde als een plant in de hete zon.
L Toen kwam ik tot belijdenis van schuld;
en verborg ik mijn zonde niet langer voor U.
A Mijn zondeheb ik bekend;
toen nam U de schuld van mij weg.
L Laten de heiligen* bidden tot U, nu U zich vinden laat: *gelovigen
geen watervloed die hen mee zal sleuren.
Jes 57,20
A U bent mijn toevlucht, U behoedt mij in moeite;
U legt mij het lied van verlossing in de mond.
L Dit zegt de HEER: Mijn ogen zijn op jou;
Ik leer je de weg die je gaan moet.
A Wees niet als een paard, met teugels bedwongen,
opdat niet het kwaad je te na komt.
L Talrijk zijn de rampen van kwaadwilligen;
maar wie op God vertrouwt,
wordt door zijn goedheid omgeven.
A De rechtvaardigen verheugen zich in God;
zij juichen om Hem, die oprecht zijn van hart.

*

*

*
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psalm 33
L De rechtvaardigen juichen voor God;
zij zingen een nieuw lied, die eerlijk in het leven staan. openb 5,9
A Breng dank aan God bij snarenspel;
en zing voor Hem je psalmen bij de harp.
L Laat je instrumenten klinken, zing een nieuwe melodie;
want het woord van God is betrouwbaar,
al zijn werken getuigen van waarheid.
A In recht en rechtvaardigheid heeft Hij behagen;
heel de aarde spreekt van zijn goedheid.
L Door het Woord van de HEER zijn de hemelen gemaakt;
door zijn Geest schiep Hij het hemelse leger*.
Kol 1,16
A Hij stelt grenzen aan de chaos;
en beheerst de onpeilbare diepte.
Jes 63,13
L Laat de wereld toch ontzag voor Hem hebben;
spr 1,7
en in eerbied voor Hem leven!
A Want Hij sprak en het was er;
Hij gebood, en zo kwam het tot stand.
L God doet de plannen teniet
van wie Hem de rug toekeren;
hun streven wordt verijdeld, voorgoed.
A Zijn plan met de wereld is eeuwig;
zijn gedachten zijn dezelfde, van geslacht op geslacht.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Gezegend is het volk dat de HEER* als God heeft:
*Hebr JAHWEH
zij zijn het erfdeel dat Hij zich verkoos.
De HEER in de hemel slaat alle mensen gade;
Hij kent hun werken, die hun hart heeft gevormd.
ps 139,1
Geen vorst wordt behouden door een machtig leger;
ook de sterkste der mensen kan zichzelf niet bevrijden. ps 62,12
Vergeefs zijn hun wapens voor hun behoud:
hun grote macht kan hen niet redden.
De ogen van God zijn op hen die Hem vrezen;
1Pe 1,17
en hopen op zijn goedheid en liefde.
Hij verlost hun ziel van de dood;
in hongersnood bewaart Hij hun leven.
Verlangend zien wij uit naar God,
onze Helper en Beschermer.
Ons hart verheugt zich in Hem;
zijn heilige naam* doet ons vertrouwen.
*IK BEN
Toon ons uw liefdevolle goedheid, o God.
Joh 14,8v
Al onze hoop is op U gericht.

*

*

*
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psalm 34
L Mijn God wil ik eren in ál wat ik doe;
zijn lied is mij steeds in de mond.
A De zachtmoedigen zien het; en verheugen zich met mij.
L Bezing met mij de grootheid van God;
laat ons tezamen zijn naam* vereren.
*IK BEN
A Ik zocht Hem en Hij antwoordde mij;
Hij redde mij uit de verschrikking.
L Wie opzien naar Hem zullen stralen van vreugde;
hun vertrouwen wordt nimmer beschaamd.
A Ik riep in mijn nood tot God;
Hij luisterde naar mij en gaf mij uitkomst.
L De engel van de HEER is rondom wie Hem vrezen;
en geeft hun verlossing.
A Ervaar met mij de goedheid van God;
gelukkig is de mens die bij Hem schuilt.
L Wees dan vol van ontzag, al zijn heiligen:
2Kor 7,1
wie in eerbied voor Hem leeft kent geen gebrek.
A Wie vechten voor zichzelf lopen hongerig rond;
wie opzien naar God zal het niet aan goeds ontbreken.
L Kinderen, luister naar mij: ik leer je de eerbied voor God.
A Wie is de mens die het leven zoekt,
lengte van dagen om het goede te ervaren?
L Hoed je tong voor kwade woorden;
ps 52,4
laat je mond geen onwaarheid spreken.
A Ga het kwade uit de weg en doe wat goed is;
zoek de vrede en jaag die na.
L God ziet het wie rechtvaardig in het leven staan;
zijn oren staan open voor hun hulpgeroep.
A Hij is ver van hen die kwaad doen;
Hij wist hun gedachtenis uit van de aarde.
L De rechtvaardigen roepen tot hun God;
Hij luistert naar hen en redt hen uit de benauwdheid.
A In hun ellende is Hij hun nabij;
ps 51,19
Hij ziet hun verslagen geest.
L Talrijke rampen treffen de rechtvaardige;
maar steeds opnieuw redt hem de HEER.
A Hij blijft ongeschonden, geen been wordt gebroken.
Joh 19,36
L Het kwaad wordt noodlottig voor wie leven zonder God;
zij staan schuldig, want zij haten de rechtvaardige*.
*Christus
A De HEER verlost de ziel van wie Hem dienen;
Hij maakt hen vrij van schuld, die tot Hem vluchten. Jes 1,18

*

*

*
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psalm 35
L God, bestrijd wie mij bestrijden;
verhef U tegen hen die mijn ondergang zoeken.
A Sta op tegen mijn belagers;
en spreek tot mijn ziel: Ik ben het die je redt.
L Maak hen allen beschaamd en te schande,
die mij naar het leven staan.
A Breng hen in verwarring, dat zij wijken van mij:
allen die onheil beramen.
L Als de engel van de HEER* hen vervolgt,
*Hebr. JAHWEH
dan worden zij als kaf in de wind.
ps 1,4
A Hun weg wordt donker en glad,
als de engel van de HEER hen opjaagt.
L Ik heb niets misdaan, maar zij trachten mij te vangen;
en zetten een val voor mij uit.
Lc 22,1v
A Beseffen zij dan niet dat de ondergang hun wacht,
in hun eigen netten verstrikt?
L Ik juich om mijn God; en verheug mij in zijn redding. Lc 10,21v
A Wie is Hem gelijk,
die de zwakken verlost van verdrukkers,
en de armen van wie hen beroven?
ps 33,16v
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L

Valse getuigen staan tegen mij op;
zij leggen mij ten laste waar ik niets van weet.
Mc 14,56
Zij vergelden goed met kwaad;
ik ben door allen verlaten.
Toch leefde ik mee in hun ziekte;
en vocht voor hen in vasten en gebed.
Ik zag hen als vrienden, als mijn broers en zusters;
en rouwde met hen als mijn eigen familie.
Maar nu ik ten val kom verheugen zij zich;
scheldend, vol van boosheid, lopen zij te hoop.
Mt 27,20v
Onbekenden, in hun boosheid, belasteren mij;
zij spotten met God en gebod.
Mt 27,30v
HEER, hoelang blijft U nog toezien?
Verlos mijn ziel van hun verwoesting.
Dan zal ik U danken temidden van uw volk,
in een grote menigte U bezingen.
Gun mijn belagers geen leedvermaak;
zij weten niet wat vrede is, in hun redeloze afkeer van mij.
De weerloze zoeken zij met leugens te treffen;
hun mond is vol van spot en hoon.
God, U ziet het toch gebeuren?
Blijf niet zwijgen, wees niet ver van mij.
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A Ontwaak, mijn God, en verhef U tegen hen;
U zult mij verdedigen, de strijd voor mij voeren.
L Rechtvaardige God, doe recht in mijn zaak,
dat zij zich niet verheugen over mij.
A Sta niet toe dat hun verlangen wordt bewaarheid;
dat zij zeggen: Wij waren hem de baas!
L Eens zullen zij te schande staan,
die zich in mijn ondergang verheugen.
A Zij worden beschaamd en vernederd,
die zich boven mij verheffen.
Lc 23,35v
L Dan juichen zij, die mijn rechtvaardiging verwachten,
en het steeds opnieuw herhalen:
Eer aan God, die de redding van zijn dienaar bewerkt!
A Uw rechtvaardigheid zal ik verkondigen;
en heel de dag uw naam* bezingen.
*IK BEN

*

*

*

psalm 36
L Wie kwaad doen, bergen zonde in 't hart;
ontzag voor God is hun vreemd.
spr 1,27v
A De zonde houdt hun voor: Je bent geweldig;
totdat men hun bedrog ontdekt, en haat.
L Onwaarachtig is hun spreken, en kwaadaardig;
zij denken niet aan goed en eerlijk leven.
Mt 26,65v
A Zij gaan voort op een heilloze weg,
bezinnen zich op wat slecht is en wijzen 't kwaad niet af.
L God, uw goedheid is hemelhoog,
uw waarheid reikt tot de wolken.
A Uw rechtvaardigheid staat vast als de bergen,
uw oordeel is een hevige vloedgolf.
L God, U die mens en dier wilt redden:
uw goedheid gaat alles te boven.
ps 118
A Laten de mensen toch schuilen bij U,
onder uw vleugels geborgen.
L U verzadigt hen met gaven van uw huis;
en drenkt hen aan de stroom van uw weldadigheid.
A In U is de bron van het leven, uw licht is levenslicht.
Joh 4,14
L U toont uw liefdevolle goedheid aan wie U toebehoren,
uw rechtvaardigheid aan oprechten van hart.
A Laat de trotse voet mij niet vertreden,
de hand van het kwaad mij niet van U doen wijken.
L Zie, daar komen zij ten val, die onrecht bedrijven.
A Zij worden ter aarde geworpen, niet bij machte op te staan.

*

*

*
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psalm 37
L Wind je niet op over wie je bedriegen;
en wees niet afgunstig op wie onrecht begaan.
A Zij zijn als gras dat snel verdroogt;
als onkruid zullen zij vergaan.
L Vertrouw op God en doe wat goed is;
zoek voldoening op de plek die Hij je geeft.
A Wees gelukkig in de HEER*:
Hij vervult je hartsverlangen.
L Vertrouw gerust je weg toe aan Hem,
die tot op heden werkt.
A Hij doet je rechtvaardigheid opgaan als de zon;
je leven wordt helder als de middag.
L Wees stil voor God, zie geduldig naar Hem uit;
en wees niet jaloers op hen,
die met listen en lagen tot voorspoed komen.
A Word niet boos als het hun voor de wind gaat:
dat brengt louter onheil voort.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

*Hebr. IK BEN

Re 5,31
Mal 3,20, 4,2
Lc 21,34

ps 73

Zij die kwaad doen houden geen stand;
uiteindelijk gaan zij ten onder.
Het land valt toe aan hen, die geduldig uitzien naar God.
Nog een korte tijd, en wie kwaad doen zijn verdwenen;
je zoekt naar hun plaats, maar die is er niet meer.
De aarde is bestemd voor de zachtmoedigen;
Mt 5,5
zij verheugen zich in volheid van vrede.
Kwaadwilligen, vol van ergernis,
vervolgen hen die goeddoen.
Zij zijn als dwazen voor God;
want zijn Dag komt naderbij.
Heb 10,37
Zij hebben de middelen om de zwakken te treffen;
en wie eerlijk willen leven opzij te zetten.
Hun wapens zullen zich tegen hen keren;
hun hart wordt door hun eigen zwaard doorboord.
Beter is de eenvoud van één rechtvaardig mens,
dan de overdaad van velen, die God de rug toekeren.
De macht van kwaadwilligen wordt verbroken;
maar de rechtvaardigen ondersteunt Hij.
God kent zijn heiligen*,
*gelovigen
hun erfdeel is een eeuwig bezit.
Zij worden niet beschaamd in tijden van nood;
Hij verzadigt hen als de honger heerst.
Wie kwaad doen gaan verloren als het oordeel komt.
Als onkruid zullen zij vergaan; als rook vervliegen zij.

zie volgende blz.
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L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Kwaadwilligen lenen en betalen niet terug;
rechtvaardigen ontfermen zich en openen hun hand.
Zij zijn gezegend, zij zullen de aarde beërven;
maar de afvallige wordt afgesneden.
God bevestigt zijn kinderen op hun weg,
Hij ziet hen met welgevallen aan.
Zij struikelen, maar vallen doen zij niet;
de hand van de HEER houdt hen staande.
Vanaf mijn jeugd tot aan mijn oude dag:
nooit zag ik de rechtvaardige verlaten,
noch de zijnen zoekend naar brood.
Met zijn medemens begaan, leent hij uit;
zijn nageslacht zal tot een zegen zijn.
Wijk van het kwade;
doe wat goed is en bewaar je leven.
God houdt van het recht, Hij zal je niet verlaten;
Hij bewaart zijn heiligen* tot in eeuwigheid.
Wie God verlaten gaan hun einde tegemoet.
De rechtvaardigen zullen het land beërven,
om altijd hier te wonen.

Mt 5,5

*gelovigen

De rechtvaardige spreekt woorden van wijsheid,
zijn oordeel is juist.
Zijn schreden zijn vast, met Gods wet in 't hart geschreven.
De boze loert op de rechtvaardigen; en zoekt hen te doden.
God geeft hen niet over in zijn macht;
zij worden niet verworpen als het oordeel komt.
Zie uit naar God;
houd zijn weg en Hij zal je verheffen.
Je zult de aarde beërven;
ps 25,13
en zien hoe de boze wordt afgesneden.
Ik zag hoe de boze niet ophield te werken:
als een woekerplant breidde hij zich uit.
Toen kwam ik voorbij, en hij was er niet meer;
ik zocht, maar hij was niet te vinden.
Zie naar de volmaakte, sla acht op de oprechte:
het einde van die mens is vrede.
Maar de overtreders worden weggevaagd;
plotseling komt de boze aan zijn einde.
De redding der rechtvaardigen komt van de HEER;
van Hem is de kracht in zware dagen.
2Kor 4,7v
De HEER is hun helper, Hij redt hen van kwaadwilligen;
Hij houdt hen in leven, die vertrouwen op Hem.

*

*

*
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psalm 38
L God, bestraf mij niet in uw toorn*;
*buiten Gods genade
uw hand rust zwaar op mij.
A Mijn ongerechtigheid laat mij geen rust,
zovele zijn mijn gebreken.
Rom 3,23
L Mijn zonde groeit mij boven 't hoofd;
als een loden last, zo drukt het mij terneer.
A Mijn dwaasheid is een open wond;
niets is er gezond aan mij.
L Ik ga gebukt, het hoofd gebogen,
en in het zwart gekleed.
A Mijn kracht begeeft mij, ik ben gebroken;
ik schreeuw het uit in mijn ellende.
L God, U ziet toch mijn verlangen;
en hoe ik wanhopig naar uitkomst zoek?
A Mijn hart gaat tekeer, ik ben uitgeput;
mijn ogen staan dof van ellende.
L Mijn vrienden staan op een afstand,
mijn naasten houden zich ver van mij.
A Mijn vijanden staan mij naar het leven;
Joh 12,57
zij zoeken mijn ziel,
en zinnen onophoudelijk op listen tegen mij.
L Maar ik houd mij doof,
geen woord komt van mijn lippen:
Jes 53,5v
als een stomme die zijn mond niet opendoet.
Mt 27,13v
A Ik ben als een mens die niet verstaat;
en die zich niet verweren kan.
L
A
L
A
L
A
L
A

Op U, mijn God, is mijn hoop gericht,
U zult mij antwoord geven.
Geef hun geen reden tot blijdschap om mij;
want ik wankel, ik dreig te vallen.
Mijn HEER, ik dreig te bezwijken,
door wroeging overmand.
Ik belijd voor U mijn schuld:
het staat mij steeds voor ogen, wat ik misdreven heb.
Mijn vijanden voelen zich sterk;
zovelen, die mij redeloos haten!
Zij vergelden goed met kwaad;
en zoeken mij te treffen, als ik rechtvaardig handel.
God, verlaat mij niet,
wees nu niet ver van mij!
Mijn HEER en mijn Redder, haast U mij te helpen!

*

*

*

1Pe 2,24
2Kor 5,21
Lc 22,63v
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psalm 39
L Ik zei bij mijzelf: Let op wat je doet;
spreek geen woorden waar je later spijt van krijgt.
A Ik bedwong mijn tong met een muilband,
in gezelschap van kwaadwilligen.
L Ik zweeg en hield mij stil, verstoken van het goede,
maar de pijn in mijn binnenste nam toe;
innerlijk woedde een vuur.
A Mijn hart brandde in mijn binnenste,
tot het mij te machtig werd.
L Ik kon niet blijven zwijgen; en ik sprak:
God, laat mij mijn einde kennen.
A Hoelang nog heb ik te gaan in dit leven?
Doe mij weten hoe vergankelijk ik ben.
L Als enkele handbreedtes stelt U mijn dagen,
mijn levensduur is als niets in uw ogen;
de mens is een ademtocht, een schaduw die verglijdt.

A Als een ademtocht gaan zij voorbij;
zij vergaren bezit en weten niet voor wie.
L
A
L
A
L
A
L
A

En nu, wat heb ik nog te verwachten, HEER*?
*Hebr IK BEN
Al mijn hoop is gevestigd op U.
Behoed mij voor ál wat niet deugt;
geef de dwazen geen reden tot spot over mij.
Ik houd mij stil, ik doe mijn mond niet open;
Mt 27,14
Uzelf hebt deze last op mij gelegd.
God, neem uw hand van mij weg;
ik bezwijk onder die druk.
Bestraft U de mens om zijn fouten,
dan vergaat als door de motten zijn schoonheid;
als een ademtocht is zijn bestaan.
Hoor mijn bidden en mijn hulpgeroep;
blijf niet zwijgen bij mijn tranen.
Ik leef hier als een vreemdeling met U;
1 Pe 1,17
als een pelgrim, zoals onze ouders.
Neem mijn last van mij weg,
dat ik óp mag leven,
Mt 11,28
voordat ik heenga, en niet meer ben.

*

*

*
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psalm 40
L Vurig verlangde ik naar God; en Hij luisterde naar mij!
A Hij boog zich naar mij over;
en trok mij op uit de modderpoel, de diepte vol getier.
L Hij zet mijn voeten op de rots, Hij bevestigt mijn weg. ps 61,3
A Hij geeft mij zijn lied in de mond: de lofzang voor God.
L Mogen velen het zien, God eerbiedigen,
en op Hem hun vertrouwen stellen.
A Gezegend de mens die op Hem vertrouwt;
die niet omgaat met snoevers en leugenaars.
L God, hoe heerlijk zijn uw werken,
en uw gedachten die uitgaan naar ons;
niemand, die dit kan bevatten.
A Ik wil getuigen, en steeds ervan spreken;
het is teveel om te vertellen.
L Het gaat U niet om offers volgens voorschrift;
Hos 6,6
U opende mijn oren, opdat ik uw wil zou verstaan.
A Ik heb gezegd: Hier ben ik HEER;
in uw boek: daar staat geschreven over mij.
Heb 10,7
L Uw wil te doen geeft vreugde; ik draag uw wet in ’t hart.
A Ik verkondig uw gerechtigheid in uw gemeenschap;
U ziet ’t, HEER, ik kan er niet van zwijgen.
ps 22,26
L Ik verberg uw gerechtigheid niet in mijn hart;
van uw redding en uw trouw wil ik spreken.
A Uw liefdevolle goedheid en uw waarheid:
ik houd 't niet stil in de gemeenschap van gelovigen.
L
A
L
A
L
A
L
A
L

HEER, onthoud mij niet uw tedere ontferming;
mogen goedheid en waarheid mij gedurig behoeden,
want ik wordt omringd door kwaden zonder tal.
Mijn zonden, meer dan haren op mijn hoofd:
zij houden mij gevangen.
De moed is mij ontzonken, ik durf niet op te zien.
Mijn hart gaat het begeven; verlos mij in uw genade.
Laat hen wijken van mij, die mijn ondergang zoeken,
hun schande voor iedereen zichtbaar.
Laat hen verstommen en beschaamd staan,
allen die lachen om mij.
Zij, die uitzien naar uw redding,
zullen het telkens weer herhalen: God is groot!
Ik ben arm en onaanzienlijk;
maar mijn HEER: Hij denkt aan mij.
God, mijn helper en bevrijder, wacht nu niet langer!

*

*

*

106
psalm 41
L Gezegend is de mens,
die de armen in gedachten houdt.
A Op de dag dat je in nood komt,
zal de HEER je uitkomst geven.
L Hij zal waken over jou,
en je leven bewaren.
A Je zult gezegend zijn op aarde:
Hij laat je niet in handen van de vijand.
L In ziekte zal Hij je dragen;
God, U maakt het ziekbed nog tot plaats van heil.
A Daarom roep ik tot mijn God:
Wees uw kind genadig;
genees mijn ziel, ik heb gezondigd tegen U.
L
A
L
A
L
A
L
A

Mijn vijanden spreken boosaardig over mij:
Straks is hij dood, en voorgoed vergeten.
Zij komen op bezoek en doen zich vriendelijk voor,
maar hun hart is vol bedrog;
als zij buiten staan belasteren zij mij.
Zij fluisteren: Hij is ten dode opgeschreven;
als hij neerligt staat hij niet meer op.
Zelfs mijn vertrouwde vriend, die aan mijn tafel at:
hij verheft zich tegen mij.
Maar U, mijn God, wees mij genadig;
richt mij weer op, dan zal ik het hun vergelden.
Hieraan herken ik uw liefde voor mij:
dat de vijand niet over mij juichen zal.
Om mijn onschuld zult U mij staande houden;
U stelt mij voor altijd voor uw aangezicht.
Lof zij JAHWEH*, de God van Israël,
tot in alle eeuwigheid.
Amen, ja amen!

*

einde boek I

*

*

Mt 19,21

Mal 3,20 (4,2)

Joh 13,18

*Ned. HEER
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BOEK II

(ps 42 -72)
psalm 42 en 43
lied 109
L Als een hert dat smacht naar water uit de beek:
Ez 47,9
zo brand ik van verlangen naar U, mijn God!
A Mijn ziel verlangt naar God, naar de levende God;
wanneer mag ik vóór Hem verschijnen?
L Dag en nacht heb ik verdriet,
omdat de mensen zeggen: Waar is die God van jou?
A Ik denk er aan terug, hoe ik opging naar Gods Huis,
in een feestelijke menigte met zang en muziek.
L Waarom ben je zo neerslachtig, mijn ziel,
waarom ben je zo onrustig in mij?
A Hoop op God, Hem wil ik danken,
mijn Verlosser en mijn God.
L Mijn ziel is bedrukt; ik richt mijn gedachten op U.
A Als uw golven over mij heengaan, hoor ik U spreken: ps 88,8
boven het geweld van de wateren klinkt uw stem.
ps 65,8
L Elke dag die Hij mij geeft,
gebiedt de HEER* zijn goedheid over mij.
*JAHWEH (IK BEN)
A In de nacht klinkt mijn lied;
en bid ik tot Hem die mij 't leven geeft.
ps 119,62
L Mijn God en mijn rots*, waarom vergeet U mij?
*1Kor 10,4
Ik ga in het zwart om het geweld van de vijand.
A Ik word vervolgd tot in de dood;
mijn vijanden spotten: Waar is die God van jou?
Mt 27,40v
L Waarom ben je zo neerslachtig, mijn ziel,
waarom ben je zo onrustig in mij?
A Hoop op God, Hem wil ik danken,
mijn Verlosser en mijn God.
L

God, doe mij recht tegen een volk zonder mededogen;
verlos mij van mensen vol bedrog.
A Mijn God, mijn toeverlaat, waarom vergeet U mij?
Ik ga gebukt onder de verdrukking van de vijand.
L Zend mij uw licht en uw waarheid, om mij te geleiden
tot uw heilige berg waar uw woningen zijn.
A Dan ga ik tot het altaar van de God van mijn vreugde;
mijn God, om U te danken bij de harp.
L Waarom ben je zo neerslachtig, mijn ziel,
waarom ben je zo onrustig in mij?
A Hoop op God, Hem wil ik danken,
mijn Verlosser en mijn God.

*

*

*

Mc 3,6

Joh 14,2
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psalm 44
L God, wij hebben het gehoord van onze ouders:
over vroeger tijden, hoe U hebt ingegrepen.
A U hebt volkeren verdreven,
maar hen hebt U geplant en tot wasdom gebracht.
L Niet door macht van wapens verwierven zij het land;
zij werden niet door eigen kracht gered.
ps 33,16
A Uw hand hield hen vast;
en zij gingen in uw licht, omdat U behagen in hen had.
L U bent mijn God, mijn koning die verlossing bewerkt. Heb 9,12
A In vertrouwen op U zijn wij de vijand te machtig;
wij verslaan wie zich tegen ons keren.
L Wij vertrouwen niet op macht van wapens;
spr 16,9
wij kunnen onszelf niet helpen: U bent het die ons redt.
A U doet onze haters beschaamd staan;
wij zullen U voor altijd bezingen.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Toch hebt U ons verworpen en te schande gemaakt;
U trekt niet met ons mee bij wat wij ondernemen.
U staat toe dat de vijand overwint en ons berooft.
U geeft ons over als schapen voor de slacht;
U verstrooit ons onder de volken.
Om niet hebt U ons uitgeleverd; U werd niet rijk van ons.
Voor aller ogen worden wij vernederd, tot spot van de wereld.
Onze neergang is spreekwoordelijk geworden;
overal worden wij meewarig bekeken.
Ik kan aan niets anders meer denken,
zo zwaar weegt de schande voor mij.
Ik vrees de stem van wraakzucht en laster,
de haatdragende blik van de vijand.
Zo is 't ons vergaan, maar wij blijven aan U denken;
wij hebben uw belofte niet vergeten.
Ons hart laat U niet los, wij wijken niet van U,
al doet U ons bij jakhalzen leven, in diepe duisternis. ps 23,4
Wij hebben de naam van onze God niet verloochend;
en geen vreemde goden gediend.
Hij zou het immers zien? Hij kent de geheimen van 't hart.
God, om U zien wij dagelijks de dood onder ogen;
als slachtvee worden wij afgevoerd.
Rom 8,36
Ontwaak, o God, verstoot ons niet voorgoed;
waarom verbergt U zich, nu wij in nood verkeren?
Onze ziel is gebogen tot 't stof waaruit wij gemaakt zijn. gen 3,19
Verhef U, help ons HEER; verlos ons in uw goedheid.

*

*

*
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psalm 45
L Mijn hart vloeit over van een heerlijke boodschap;
ik draag het gedicht aan mijn koning voor.
A U* bent schoon onder de mensen,
u spreekt woorden van genade;
zo heeft God u voor eeuwig gezegend.
L Neem uw wapens op, mijn held;
en verschijn in uw grootheid en macht.
A Trek zegevierend voort in uw majesteit,
voor de zaak van waarheid, zachtmoedigheid en recht.
L In uw macht bewerkt u ongehoorde dingen;
uw pijlen zijn gescherpt.
A De volken onderwerpen zich aan u;
de vijand* van de koning wordt in het hart geraakt.
L God, uw troon staat vast voor eeuwig;
u heerst met de scepter van rechtvaardigheid.
A U haat alle boosheid, het recht hebt u lief;
van onrecht hebt u een afkeer.
L Boven uw broeders en zusters
heeft God u gezalfd met olie* van vreugde.
A Een hemelse geur gaat van u* uit;
uit ivoren paleizen klinkt vreugdegezang.
L Koningsdochters gaan in uw gevolg,
rijk getooid met juwelen.
A De koningin* gaat aan uw rechterhand,
haar gewaad bezet met het zuiverste goud.
L
A
L
A
L
A
L
A

Luister, mijn dochter*, hoor wat ik zeg:
Vergeet je volk en je ouderlijk huis.
Je schoonheid wekt de liefde van de koning;
hij is je gebieder, buig je voor hem neer.
Dan komen de rijken met geschenken aan;
en zoeken aanzienlijken je gunst.
Eén en al pracht en in kostbaar gewaad
komt de koningsdochter naar binnen.
Daar wordt zij tot de koning geleid,
vergezeld van al haar vriendinnen*.
In opperste vreugde gaan zij binnen;
en betreden het paleis van de koning.
Je zonen zullen tot vorsten zijn, over heel de aarde;
elk geslacht opnieuw doe Ik je naam gedenken.
Alle volken zullen je zalig prijzen,
nu, en tot in eeuwigheid.

*

*

*

*Christus
Joh 1,14
Ef 6,10v

*de duivel
Heb 1,8

*H Geest
*Christus

*Maria

*volk van God
Mt 10,37
Ef 5,31

hoogl 1,4

*heel de kerk

Lc 1,48
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psalm 46
L God is onze toevlucht en sterkte;
wij hebben geen angst, al beeft ook de aarde,
en wankelen de bergen* in zee.
*machthebbers
A Laat de golven maar bulderen,
ps 98,7
laat de bergen bewegen in de woedende zee*.
*chaotische wereld
L Er is een stroom* die vreugde brengt,
*de H.Geest
in de stad van God waar zijn heilige woningen zijn.
ps 48,2v
A Hier is God in haar midden, zij zal niet wankelen;
openb 22,1v
zij staat onwrikbaar vast als de nieuwe Dag aanbreekt. Joh 6,39v
L Volkeren woeden en machtige naties wankelen;
dan verheft de HEER zijn stem, heel de aarde beeft.
ps 29,3v
A De HEER van het hemelse leger: Hij is mét ons;
de God van Jakob is onze toevlucht.
L

Kom, en zie het werken van de HEER*,
die op aarde wonderbaarlijke dingen verricht.
A Hij maakt een einde aan de oorlog op aarde;
en vernietigt het verwoestende wapentuig.
L Laat af, en weet dat Ik God ben:
verheerlijkt op aarde, verhoogd onder de volken.
A De HEER van het hemelse leger*: Hij is mét ons;
de God van Jakob is onze toevlucht.

*

*

*JAHWEH (IK BEN)
Jes 32,1v
Jes 2,4

*engelen

*

psalm 47
L Alle volken, klap in de handen, juich voor onze God!
A Ontzagwekkend is de HEER, de Allerhoogste,
de grote koning der aarde.
L Hij spreekt - en de mensen onderwerpen zich,
de volkeren geven zich gewonnen.
A Zij zijn het erfdeel dat Hij ons schenkt,
Ef 1,11
de heerlijkheid van Jakob die Hij liefheeft.
L de HEER stijgt op met gejuich, bij het klinken der bazuin.
A Zing psalmen voor God, en vereer Hem;
zing de lofzang voor onze koning*!
*Christus
L Koning is Hij over heel de aarde;
hef naar behoren de lofzang voor Hem aan.
A Hij regeert de volken, gezeten op zijn verheven troon. Heb 1,3
L De heiligen der mensen komen bijeen:
Fil 1,1
het volk van de God van Abraham.
Rom 4,7v
A Zij zijn de beschermers der aarde,
door wie onze God verheerlijkt wordt.
Mt 5,13

*

*

*
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psalm 48
L Groot is de HEER*, boven alles te prijzen,
*JAHWEH (IK BEN)
in de stad van God, op zijn heilige berg.
A Van een verheven schoonheid is zijn verblijf,
openb 21,3
een vreugde voor geheel de aarde.
L Op de hoogte van Sion verrijzen de poorten
van de stad van de grote koning.
Mt 5,35
A Hier doet Hij zich kennen in haar woningen,
Joh 14,2
als een vesting is voor haar bewoners.
ps 46,5
L De machtigen der aarde vinden elkaar;
en trekken gezamenlijk tegen haar op.
A Dan staan zij ontsteld om wat zij zien;
en trekken zich hevig geschrokken terug.
L Zij vluchten weg, door angst bevangen,
gepijnigd als een vrouw in barensnood.
A Uit het oosten, als een orkaan die de schepen treft,
verbreekt U hun trotse ondernemen.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Wij hadden het vernomen;
en wij zagen het bevestigd
in de stad van de HEER van het hemelse leger*.
Wij zagen de stad van onze God:
Hij zal haar voor eeuwig vast doen staan.
God, hierbinnen in uw tempel
ervaren wij uw liefdevolle goedheid.
Heerlijk is de naam* van onze God,
laat heel de aarde Hem eren!
Bij U alleen is gerechtigheid;
de berg van Sion verheugt zich hierin.
Het volk van God staat te juichen
om uw rechtvaardige oordeel.
Wandel rond de Sion,
trek er omheen en tel haar torens.
Bezie haar muren,
en bewonder haar paleizen.
Geef het door aan het volgende geslacht:
Werkelijk, hier is onze God.
Hij is onze God voor altijd en eeuwig;
tot de dood toe zal Hij ons leiden.

*

*

*

*de engelen
Heb 11,10
ps 87,5

*IK BEN

ps 102,12
ps 101,8

openb 21,10v

Joh 10,28
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psalm 49
L Heel de wereld: hoor mijn boodschap;
aan hoog en laag, aan arm en rijk,
doe ik woorden van wijsheid verstaan.
A Ik deel mijn inzicht mee in spreuken;
en ontvouw het verborgene bij snarenspel.
L Waarom bang zijn in moeilijke dagen,
temidden van het kwaad van mijn belagers?
A Zij vertrouwen op hun bezit;
en denken dat zij sterk staan door hun rijkdom.
L Niemand heeft de macht zijn naaste vrij te kopen;
en God die losprijs te betalen.
A Te hoog is de prijs voor hun ziel,
dat zij altijd zouden leven, en geen ontbinding zien.
L
A
L
A
L
A
L
A

Wij zien hoe ook geleerden sterven moeten;
als de dommen en de dwazen gaan zij heen,
en laten hun schatten aan anderen na.
Zij leven in de waan dat hun huizen altijd blijven,
hun woonplaats van geslacht op geslacht;
zij noemen de landen naar hun namen.
Hoe hoog ook in aanzien: de mens houdt geen stand;
als de dieren keren zij terug naar de aarde.
Zo vergaat het mensen in hun eigenwaan;
en blijkt de dwaasheid van de wereld.
Zij dalen als schapen in het dodenrijk neer;
en vinden de dood als hun weide.
De rechtvaardigen gaan aan hun graf voorbij,
als de nieuwe dag aanbreekt.
Hun lichamen vergaan in de aarde,
zodat zij geen woning meer hebben.
Maar God zal mij verlossen uit de macht van de dood;
Hij zal mij tót zich nemen.

Neem geen aanstoot aan de rijkdom van mensen,
aan hen die steeds luxer gaan leven.
A Zij nemen niets daarvan mee in de dood,
hun voorspoed zal hun niet volgen.
L Zij achten zich gezegend en worden bewonderd,
die zo goed zijn voor zichzelf.
A Maar zij worden met hun voorgeslacht verenigd;
zij zullen in eeuwigheid het licht niet zien.
L Hoezeer ook geëerd: als een mens dit niet beseft,
komt hij als de dieren aan zijn einde.

Mt 10,28
ps 33,16

ps 61,3

ps 33,16v

2Kor 5,2v

L

*

*

*

pred 5,9
Lc 12,20v

113
psalm 50
L God de HEER*: Hij roept tot heel de aarde,
*Hebr. JAHWEH
vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat.
A In Sion, in volmaakte schoonheid,
verschijnt God als het licht van de wereld.
Joh 1,4
L Onze God: Hij komt! Hij zal niet zwijgen;
verterend vuur gaat voor Hem uit,
Lc 17,29
een stormwind is om Hem heen.
A Hij roept tot de hemel en tot de aarde,
als Hij komt om zijn volk te oordelen.
Joh 5,22
L Breng mijn heiligen* bijeen,
*gelovigen
die mijn belofte gedenken en hun offers Mij brengen. Mt 24,31
A De engelen bezingen de rechtvaardigheid
van God, die onze rechter is.
Joh 3,36
L

Luister, mijn volk, Ik wil tot jullie spreken;
als je eigen God je vermanen.
A Je vervult wel je voorgeschreven plichten,
maar zou Ik iets nodig hebben dan?
Ál wat bestaat heb Ik immers geschapen.
L Breng God het offer van je dankbaarheid;
en betaal de Allerhoogste je gelofte.
A Roep Mij aan op de dag van benauwdheid:
dan zal Ik je tot redding zijn; en zul je Mij vereren.
L
A
L
A
L
A
L
A

Tot wie kwaad bedrijven spreekt de HEER:
Waarom neem je mijn woorden in de mond?
Je keert je af van mijn vermaning,
en legt mijn woorden naast je neer;
dieven en echtbrekers zijn je gezelschap.
Je bent driftig en oneerlijk;
en laat jezelf in boosheid gaan.
Je spreekt kwaad van een ander;
en beklad de naam van je naaste.
Dat heb je gedaan, en Ik heb gezwegen;
denk je daarom dat Ik ben zoals jij?
Ik wijs je terecht;
en breng je onder ogen hoe je handelt.
Begrijp dit toch, jij die God vergeet:
eens is het te laat, en niemand om te redden.
Breng Mij dank: zo zul je Mij eren;
zo maak je de weg voor Mij vrij,
en zul je Gods redding* verstaan.

*

*

*

Hos 6,6

Heb 13,15

Mt 3,3

*jesjoeach (Jezus)
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psalm 51
L God, wees mij genadig in uw goedheid;
in uw tedere ontferming: neem mijn overtreding weg.
A Was mij schoon van wat niet deugt;
reinig mij, maak mij vrij van zonde.
L Ik zie mijn schuld en mijn nalatigheid;
het staat mij steeds voor ogen, wat ik misdreven heb.
A Tegen U heb ik gezondigd;
en gedaan wat kwaad is in uw ogen.
L Uw uitspraak over mij is waarachtig,
uw oordeel volmaakt rechtvaardig.
A Mijn eerste begin was in onzuiverheid;
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
L U verlangt naar waarheid in mijn binnenste;
daar doet U mij woorden van wijsheid verstaan.
A Als U mij reinigt zal ik schoon zijn;
was mij, maak mij smetteloos, witter dan sneeuw.
L Doe mij uw heerlijke boodschap verstaan;
en verheug mijn hart, want U hebt mij gebroken.
A Laat mijn zonde voor U niet langer bestaan;
maar vergeef mij wat ik misdreven heb.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

God, schep een zuiver hart in mij;
en vernieuw mij door een standvastige geest.
Laat mij niet ver van U leven,
neem uw Geest niet van mij weg.
Geef mij weer blijdschap om uw redding;
en laat een volgzame geest mij voort doen gaan.
Dan zal ik voor wie dwalen tot een voorbeeld zijn,
opdat zij zich bekeren en uw wegen gaan.
God, mijn redder, behoed mij voor zonde tot de dood;
dan zal ik luide uw rechtvaardigheid bezingen.
Open mijn mond,
om U naar behoren te danken en te eren.
U vraagt geen blinde gehoorzaamheid;
in louter plichtsbetrachting hebt U geen welgevallen.
Een verbroken geest en een berouwvol hart:
God, die offers wijst U niet af.
Doe goed aan uw woonplaats bij de mensen;
herbouw de muren van uw stad.
Schep weer behagen in onze offers,
als wij die brengen zoals het behoort.

*

*

*

Rom 7,14v

Job 14,4
ps 120,2

Jes 1,18

Rom 7,6

Mt 5,16

Heb 13,15
Mt 9,13

ps 34,19

Mt 12,7
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psalm 52
L Jij die macht bezit: ga je prat op wat niet deugt?
God in zijn goedheid houdt je immers staande?
A Je zint op verderf, je zoekt te misleiden,
je scherpe tong brengt onheil teweeg.
L Je verheft het kwade boven het goede,
de leugen boven rechtvaardigheid.
A Je woorden zijn kwaadaardig,
je mond spreekt louter leugens.
L God zal hier een eind aan maken,
als Hij je wegneemt voor altijd.
A Dan rukt Hij je weg uit je tent,
ontworteld uit het land van de levenden.
L De rechtvaardigen zien het, vol van ontzag:
Zie de mens die zijn sterkte niet zocht bij God!
A Hij vertrouwde op zijn rijkdom;
en waande zich sterk door wat zijn ondergang werd.
L Ik mag staan als een groene olijf in Gods huis,
in vertrouwen op zijn liefde, altijddoor.
A Voortdurend breng ik U dank:U hebt het volbracht;
met al uw geliefden zie ik naar U uit.

*

*

Jak 1,26

ps 120,2

openb 18,3

Joh 19,30

*

psalm 53
L Een dwaas zegt bij zichzelf: Welnee, er is geen God!
ps 14,1v
A Zij zijn verdorven en doen de vreselijkste dingen;
niemand, die onverdeeld goeddoet.
Rom 3,10v
L God - uit zijn heilige woonplaats - ziet de mensen aan:
is er íemand die verstandig is,
iemand die onverdeeld uitziet naar Hem?
A Allen hebben zich afgewend en schuld op zich geladen;
niemand die goeddoet, zelfs niet één.
spr 20,9
L Zien zij dat dan niet, die onrechtplegers,
die mijn volk verdrukken of het niets is?
A Zij denken niet aan God;
tot plotseling de angst hun overvalt.
L God vaagt hen weg;
Hij zal hen verstrooien, die zijn kinderen belagen.
A Als God hen heeft verworpen,
zullen zij allen te schande staan.
L Vol verlangen zien wij uit naar zijn redding*,
jesjoeach (Jezus)
als Hij een keer brengt in het lot van zijn volk.
A Dan zullen wij juichen, zijn volk zal zich verheugen.

*

*

*
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psalm 54
L Verlos mij, God, doe mij recht door uw macht;
hoor mijn gebed, ik leg mijn zaak aan U voor.
A Onbekenden staan tegen mij op
en machtigen zoeken mijn ziel:
zij hebben U geheel vergeten.
L Mijn HEER zal mij helpen; Hij houdt mijn ziel in leven.
A U zult het kwaad aan mijn vijanden vergelden:
in uw waarheid houden zij geen stand.
L Nu breng ik Hem mijn offer, en dank ik de goede God.
A U redt mij uit de benauwdheid;
ik mag zien hoe de vijand van mij wijkt.

*

*

Heb 13,15v

*

psalm 55
L God, hoor mijn gebed; verberg U niet nu ik roep om hulp.
A Zie naar mij om en antwoord mij;
ik vind geen rust, waar moet ik heen met mijn ellende?
L Hoor het geschreeuw van mijn vijanden,
hoe die kwaadwilligen tekeer gaan!
Mt 27,12
A Goddelozen koelen hun woede op mij;
en storten hun onheil over mij uit.
L Mijn hart krimpt ineen in mijn binnenste;
de verschrikking van de dood staat mij voor ogen.
Lc 22,44
A Ik sta te trillen op mijn benen, verlamd van angst.
L Had ik vleugels als een duif:
ik vluchtte weg, hier ver vandaan.
Jer 9,1
A Ik zocht een schuilplaats in de woestijn,
om aan hun geweld te ontkomen.
L

HEER, breng hen in verwarring en verdeel hun spraak; gen 11,7
dag en nacht is er geweld en strijd in de stad.
Jes 26,5
A Boosheid en onheil zijn in haar midden,
bedrog en verderf wijken niet van haar straten.
L Lasterde mij de vijand: ik zou het verdragen;
ik verborg mij als hij zich tegen mij keerde.
A Maar nu ben jij het, mijn vertrouwde vriend,
Mt 26,20
met wie ik in het feestgewoel opging naar Gods huis.
L Zij verzinken in het dodenrijk, die in het kwaad volharden,
innerlijk van boosheid vervuld.
A Ik roep tot God, mijn HEER zal mij redden;
*JAHWEH (IK BEN)
Hij hoort mijn stem, mijn klagen, heel de dag.
L Mijn God zal mij verlossen en in veiligheid brengen;
en mijn vijanden verslaan, met hoe velen zij ook zijn.
zie volgende blz.
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A Hij luistert naar mij en richt hen te gronde;
want zij kennen geen ontzag voor Hem, die eeuwig IS.

ex 3,14

L

De vijand is doof voor Gods belofte;
hij belaagt zelfs hen die vrede brengen.
A Hij doet zich beminnelijk voor, maar in zijn hart is strijd;
zijn gladde woorden zijn als messen.
L Breng je zorgen bij de HEER, Hij zal je ondersteunen.
A Nooit zal Hij het toestaan,
dat de rechtvaardige ten val wordt gebracht.
2Tim 2,19
L Mijn God, U doet hun dalen in het verderf:
die mensen van bloed en bedrog.
A Zij komen niet in vrede aan hun einde;
maar ik mag op U mijn vertrouwen stellen.

*

*

*

psalm 56
L God, sta mij bij, ik word door de mensen vertrapt;
heel de dag benauwen zij mij.
A Mijn vijanden bestrijden mij bij ál wat ik doe;
zovelen, die tegen mij zijn!
L In mijn angst vertrouw ik op U; uw woord heb ik lief.
A Op God is mijn vertrouwen, ik heb geen angst:
wat kan een mens mij doen?
L Te kwader trouw verdraaien zij mijn woorden,
Mt 26,61
steeds erop uit mij te schaden.
A Heimelijk bijeen, gaan zij mijn gangen na;
en loeren op mijn leven.
Joh 11,53
L Zij die zó vol kwaad zijn: hoe kunnen zij vrijuit gaan?
A Trekt U zich terug: God, dan komen zij onder uw toorn.
L

Mijn moeitevol bestaan is voor U niet verborgen;
U bergt mijn tranen in uw kruik, U schrijft ze in uw boek.
A De vijand deinst terug als ik U aanroep;
want ik ben zeker: God is mét mij.
Heb 11,2
L Ik vertrouw op God, zijn woord heb ik lief;
het woord van de HEER heb ik lief.
Joh 1,14
A Op God is mijn vertrouwen, ik heb geen angst;
wat kan een mens mij doen?
L Wat ik beloofd heb wil ik volbrengen;
mijn offer is mijn dankbaarheid aan U,
die mij redt van de dood, mij voor vallen behoedt. Heb 13,15
A Nu ga ik mijn weg voor het aangezicht van God,
in het licht van de levenden.

*

*

*
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psalm 57
lied 147
L Mijn God, wees mij genadig; ik zoek mijn toevlucht bij U.
A Onder uw hoede voel ik mij veilig,
totdat het onheil voorbij zal zijn.
L De allerhoogste God: Hij zal mij uitkomst geven;
Hij buigt zich neer om mij te verlossen.
A Hij maakt hen te schande die mij belagen,
als Hij mij zijn liefdevolle goedheid betoont.
Mt 27,23
L De mens is een verscheurend dier, bij wie ik wonen moet.
A Hun tongen zijn zwaarden, hun woorden giftige pijlen.
L U, die boven de hemelen* verheven bent:
*engelen
A heel de aarde zal uw grootheid aanschouwen.
L
A
L
A
L
A
L
A

Zij verborgen een strik op mijn weg,
om mij listig ten val te brengen.
Zij groeven een kuil voor mij, maar vielen er zelf in neer.
HEER, mijn hart is gerust; ik wil U in psalmen bezingen.
Vat moed, mijn ziel, zing psalmen bij de harp,
om de nieuwe dag te wekken.
Fil 1,9v
Mijn God wil ik bezingen, laat iedereen het horen:
mijn lied voor God bij de mensen.
Uw liefdevolle goedheid is hemelhoog,
uw waarheid reikt tot de wolken.
Joh 8,32
U, die boven de hemelen verheven bent:
heel de aarde zal uw grootheid aanschouwen.
Mt 16,27

*

*

*

psalm 58
L Doen de machthebbers werkelijk recht op aarde,
is er rechtvaardigheid voor het volk?
A Of tel je alleen eigen belang;
en schrik je niet terug voor geweld?
L Mensen zonder God, vanaf hun geboorte dwalend:
zij zijn van jongs af aan met leugens opgegroeid.
A God, hun woorden zijn als addergif;
zij luisteren niet, als slangen, doof voor de bezweerder.
L God, doe de boosheid teniet van die verscheurende dieren!
A Maak hun pijlen stomp als zij schieten;
laat hen vergaan, als een slak op zijn spoor.
L Vóór zij het beseffen blaast een stormwind hen weg;
dan juichen de rechtvaardigen, die vrij zijn van schuld.
A Dan zegt men: Er is loon voor de rechtvaardige;
op 22,12
er is werkelijk een God die recht doet op aarde.

*

*

*
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psalm 59
L Mijn God, red mij van mijn vijanden;
verhef mij, onbereikbaar voor mijn belagers.
A Red mij van hen die kwaad bedrijven:
van mensen met bloed aan hun handen.
L Zij hebben de macht, die zich tegen mij verenigen;
zonder reden zoeken zij mijn leven.
A Niet om mijn zonde belagen zij mij;
kom mij tegemoet en zie wat er gebeurt.
L HEER van het hemelse leger*,
sta op om hen te bezoeken.
A Er is geen genade voor hen,
die hun kwade plannen beramen.

Mt 26,1v

*de engelen

L In de avond verschijnen die kwaadwilligen,
A
L
A
L
A
L
A

en dolen als honden rond in de stad;
zij blaffen de zwakken af, en doden met de mond.
Zij zeggen: Wie zal ons deren?
Hun hoogmoed is bespottelijk in uw ogen.
Mijn God en mijn sterkte, aan U wil ik denken;
U bent mijn vaste burcht.
De liefdevolle God: Hij komt mij tegemoet;
Hij doet mij gerust naar mijn belagers zien.
Onze HEER en beschermer: U spaart hen nog,
opdat niet uw volk uw macht zal vergeten;
zij dolen rond, dan werpt U hen terneder.
De woorden van hun mond zijn louter zonde,
gevangen als zij zijn in trotse leugens.
Om de vloek, die van hen uitgaat, keert U zich af;
dan vergaan zij, en worden niet meer gevonden.
Dan pas beseffen zij dat er een God is,
die heerst tot de einden der aarde.

L

ps 55,22

1Pe 3,12

Laat hen maar verschijnen in de avond;
en als huilende honden rondgaan in de stad.
Fil 3,2
A Laat hen maar rondgaan, speurend naar prooi;
en grommen, als zij onverzadigd zijn.
L Ik wil mij in uw sterkte verheugen;
en elke nieuwe dag uw goedheid bezingen.
A U bent voor mij een vaste burcht,
een toevlucht in tijden van nood.
L Mijn God, mijn sterkte, ik wil U met psalmen bezingen.
A U bent mijn sterke toren, een God van goedheid en liefde.

*

*

*
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psalm 60
L God, U hebt ons verworpen, onze kracht is gebroken.
A Herstel ons, HEER! Wij leven onder uw toorn*. *buiten Gods genade
L U doet de aarde beven en barsten;
genees haar wonden, want zij wankelt.
A Uw volk moet door vreselijk lijden gaan;
Joh 16,33
de beker van verschrikking doet U ons drinken.
L Geef hun een vaandel, die U eerbiedigen,
om de waarheid hoog te houden.
Joh 3,14
A Antwoord mij in uw macht, doe uw geliefde ontkomen.
L God verheft zijn stem in heiligheid:
ps 108,7v
Ik verheug Mij als Ik het land verdeel.
A Heel de wereld behoort Mij toe;
en mijn overwinnaar komt uit Juda.
Heb 7,14
L Wie brengt mij in de versterkte stad,
waar niemand toegang heeft?
A Bent U het niet, God, die ons verlaten had?
U trekt uit met het leger, aan U toegewijd.
L Sta ons bij tegen de vijand,
want van mensen is geen redding te verwachten.
A Met de HEER* aan onze zijde staan wij sterk;
*IK BEN
Hijzelf zal de vijand vertreden.

*

*

*

psalm 61
lied 118
L Luister naar mijn smeekgebed, mijn God;
aanhoor mij, nu ik U aanroep.
A Ik roep tot U van ver, ik zie geen uitkomst meer;
leid mij op de rots die te hoog is voor mij.
L Bij U heb ik altijd een schuilplaats gevonden,
een vaste burcht, waar de vijand geen toegang heeft.
A Laat mij steeds in uw huis verblijven;
en schuilen bij U, onder uw vleugels geborgen.
L

1Kor 10,4

U bent mijn God, die acht op mij slaat;
U hebt mijn gelofte gehoord.
A U schenkt uw erfdeel aan allen die U vrezen.
L U voegt dagen toe aan uw koning*;
*Christus
van geslacht op geslacht is zijn heerschappij.
A Hij zetelt voor eeuwig voor uw aangezicht,
Joh 18,36
door uw liefde en waarheid behoed.
L Mijn leven zal een lofzang voor U zijn, in alle eeuwigheid.
A Ik doe mijn gelofte gestand, elke dag die U mij geeft.

*

*

*

121
psalm 62
lied 92
L Mijn ziel zoekt in stilte naar God;
Van Hem alleen is uitkomst te verwachten.
A Hij is mijn rots en mijn redder,
mijn vaste burcht, door wie ik staande blijf.
L Hoe lang nog wordt een mens zo belaagd?
Eens worden zij voorgoed verslagen!
A Dan worden zij omver gehaald;
en storten zij ineen als een vallende muur.
L Tegen de Verhevene* spannen zij samen;
want zij scheppen behagen in bedrog.
A Hun woorden lijken wel mooi,
maar zij bergen een vloek in het hart.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Mijn ziel zoekt in stilte naar God.
Van Hem alleen is uitkomst te verwachten.
Hij is mijn rots en mijn redder,
mijn vaste burcht, door wie ik staande blijf.
In God is mijn redding, mijn zekerheid,
mijn rots is Hij, bij wie ik schuilen kan;
volk van God, stel op Hem je vertrouwen!
Hij is je toevlucht, stort gerust je hart bij Hem uit.
Het leven van de mens is als een ademtocht;
veel van wat zij doen is bedriegelijke schijn.
Op de weegschaal gaan zij omhoog;
lichter dan een ademtocht zijn zij.
Vertrouw niet op je macht over anderen,
noch op wat jou niet toebehoort.
Word niet laks als je welstand toeneemt,
laat je hart hier niet aan hechten.
God heeft gesproken tot zijn volk,
ik heb het vernomen, tot twee maal toe:
van Hem alleen is de kracht.
Uit U is alle liefde en goedheid, o God;
U zult de mensen belonen naar hun werk.

*

*

1 Kor 10,4

*Christus
Mt 22,18
Mt 23,3

1 Kor 10,4

pred 1,2v

Mt 19,26
Mt 6,3v

*

psalm 63
L God, U bent mijn God, ik zoek naar U;
innerlijk brand ik van verlangen.
A Met heel mijn wezen zag ik naar U uit,
in een dor en dorstig land zonder water*.
L Toen zag ik U in uw heiligdom:
uw eeuwige grootheid en macht.
zie volgende blz.
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*H Geest

122
A Uw liefde is beter dan dit leven;
van uw goedheid wil ik getuigen.
L Heel mijn leven wil ik U eren, en volharden in gebed.
A Met heerlijk voedsel verzadigt U mij,
een ongekende vreugde zing ik uit.
L Als ik neerlig zijn mijn gedachten bij U;
ik richt mij op U in doorwaakte nachten.
A U bent mij altijd tot helper geweest;
onder uw vleugels voel ik mij gelukkig.
L Ik hecht mij aan U,
uw hand houdt mij staande.
A Zij houden geen stand, die mijn ondergang zoeken:
zij dalen in de diepte neer.
L De koning* verheugt zich in God;
zijn volgelingen prijzen zich gelukkig.
A Verdwenen is de leugenmond,
voorgoed tot zwijgen gebracht.

*

*

Joh 6,55

*Christus

*

psalm 64
L Mijn God, hoor mijn stem als ik U aanroep:
bewaar mijn ziel voor de verschrikking van de vijand. 1Pe 5,8
A Behoed mij voor de opzet van kwaadwilligen,
rusteloos bezig met hun heilloze plannen.
L Hun tong is scherp, hun woorden zijn giftige pijlen;
zij hebben het gemunt op de onschuldige.
A In het verborgene wachten zij hun kans
en dan slaan zij plotseling toe;
ontzag voor God is hun vreemd.
L Zij maken zich sterk, beramen hun kwade plannen,
en zeggen: Wie zal ons zien?
A Hun plannen zijn doordacht, maar deugen niet.
Onpeilbaar is het innerlijk van de mens.
L Dan treft hen een pijl van Godswege:
onverwacht staan zij verslagen.
A Dan raken zij verstrikt in hun woorden:
hun bedrog voor iedereen zichtbaar.
L Allen die het zien zijn vol van ontzag;
en verkondigen Gods werk,
omdat zij zijn hand hierin zien.
A De rechtvaardige verheugt zich in de HEER*;
*Hebr IK BEN
zij voelen zich geborgen,
die eerlijk in het leven staan.

*

*

*

123
psalm 65
lied 123
L God, die onder ons verblijft:
U komt de lof toe, en stilte.
A De gelofte, die wij U deden,
willen wij gestand doen.
L U luistert naar ons bidden;
ál wat leeft mag naderen tot U.
A Ik was in de macht van het kwaad;
maar U verzoent wat wij hebben misdreven.
L Gezegend wie geroepen is tót U te komen,
en in uw voorhof te verkeren.
A U verzadigt ons met het goede van uw huis,
in het heilige van uw verblijf.

ps 131

1Joh 2,1v

L

God, onze Redder*, ontzagwekkend is het werk, *jesjoeach (Jezus)
dat U in uw rechtvaardigheid verricht.
A Op U vertrouwen de einden der aarde,
Jes 42,10
de verste kusten van de zee.
L De bergen* staan vast door uw macht,
*heiligen
door U in hun sterkte bevestigd.
ps 62,12
A Het geweld van de zee* komt tot bedaren:
*chaotische wereld
U bedwingt het geraas van de volkeren.
L Overal op aarde, waar mensen U erkennen,
dwingt uw werken eerbied af.
A Vanwaar de morgen gloort tot waar de avond daalt
verheugt uw volk zich in U.
L
A
L
A
L
A
L
A

U bezoekt de aarde en drenkt de akkers;
onuitputtelijke rijkdom gaat van U uit.
De beek van God is vol van water*;
het graan* gedijt, U geeft de groei.
U maakt de akker klaar;
en drenkt haar van omhoog;
De regen maakt de aarde zacht;
U zegent wat daar groeit.
U bekroont het jaar van uw goedheid,
de akkers zijn wit om te oogsten.
Zelfs de steppe wordt tot vruchtbaar land,
de heuvels dragen juichend vrucht.
De weiden zijn met kuddes gevuld,
de valleien met graan overdekt.
Allen tezamen juichen zij;
en zingen vol vreugde hun lied.

*

*

*

*H Geest
*gelovigen

Lc 4,19
Lc 10,2
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psalm 66
lied 45
L Heel de aarde, juich voor de HEER*;
*Hebr. JAHWEH
bezing de grootheid van zijn naam.
A Breng Hem de eer die Hem toekomt:
ontzagwekkend is uw werk!
Rom 1,20
L Ook uw vijanden moeten U erkennen,
om uw grootheid en uw macht.
A Laat allen U aanbidden;
en zingen, tot eer van uw naam.
L Zie toch hoe Hij handelt op aarde:
ontzagwekkend is zijn werk voor de mensen.
A Hij baant voor zijn volk een weg door de zee; *de chaotische wereld
ook de rivier laat hen passeren.
*de dood
L Daarom verheugen wij ons in God;
ex 14,16
zijn almacht doet Hem heersen voor eeuwig.
Joz 3,15v
A Zijn ogen gaan over heel de aarde;
besef dit toch, en tracht niet jezelf te verheffen!
L Ál wat leeft: breng dank aan God;
bezing Hem, waar ook ter wereld.
A Hij brengt je ziel tot leven;
en staat niet toe dat je wankelt.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

U beproeft ons en U reinigt ons,
zoals zilver in het vuur wordt uitgesmolten.
U hebt ons in het nauw gebracht;
wij konden niet meer vóór- of achteruit.
Door de diepte gingen wij,
door de mensen als vuil behandeld.
Zo bracht U ons tot uw overvloed;
daarom kom ik nu met offers naar uw huis.
Mijn gelofte zal ik gestand doen,
zoals ik in benauwdheid heb gesproken.
Ál wat ik heb behoort U toe;
de geur van mijn offers stijgt tot U omhoog.
Jullie allen die leven in eerbied voor de HEER:
hoor hoe Hij mijn ziel verhief.
Ik had Hem nog niet aangeroepen,
of zijn lied kwam mij in de mond.
Zou Hij geluisterd hebben,
als er onrecht in mij school?
Mijn God: Hij luistert werkelijk naar mij!
Eer aan God, die mijn gebed niet afgewezen heeft;
Hij heeft mij zijn liefde niet onthouden.

*

*

*

1Pe 1,6v

Hos 6,6

openb 5,8

Jes 42,10
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psalm 67
L God, wees ons genadig en zegen ons.
A Toon ons het licht van uw aanwezigheid.
Joh 1,18
L Maak uw redding* bekend, allerwege op aarde.
*jesjoeach (Jezus)
A Laat de wereld uw wegen verstaan.
Mt 28,19
L Laat de wereld U eren, o God.
A Laat ál wat leeft U danken en eren.
Joh 15,8
L Laat de volken zich verheugen, en zingen van vreugde.
A U regeert de wereld, U oordeelt de volken rechtvaardig. Joh 5,22v
L Laat de wereld U eren, o God.
A Laat ál wat leeft U danken en eren.
L De aarde brengt haar vruchten voort:
Jes 61,11
onze God, Hij zegent ons.
A Laat heel de wereld eerbied voor U hebben.
spr 1,7

*

*

*

psalm 68
L Als God zich verheft, dan worden zijn vijanden verstrooid.
A Zij vluchten voor Hem weg, die een afkeer van Hem hebben.
L U verdrijft hen als was in het vuur, als rook in de wind.
A Zo vergaat het de kwaadwilligen, als onze God verschijnt.
L Dan juichen de rechtvaardigen voor God;
hun blijdschap kent geen grenzen in zijn aanwezigheid.
A Zij zingen de lofzang voor God;
2kron 5,13
die met hen mee trekt door de woestijn.
zelfzuchtige wereld
L JAHWEH* is zijn naam, IK BEN;
*Ned. HEER
verheug je dan, jij die voor zijn aangezicht staat.
A Hij is een Vader voor verweesden;
rechtelozen doet Hij recht: God in zijn heilig verblijf.
L Hij brengt hen thuis, die in eenzaamheid leven;
gevangenen leidt Hij naar de vrijheid.
Lc 4,18
A Allen die Hem tegenstreven
moeten wonen in een troosteloos oord.
L

U leidt uw volk door de verlatenheid;
en gaat hen vóór door de woestenij.
A De aarde beeft en de hemelen druipen
voor de God van Israël in de woestijn.
L Uw gaven stromen neer; U versterkt uw uitgeputte volk.
A De behoeftigen voelen zich geborgen;
U daalt in uw goedheid tot hen neer.
Jes 57,15
L God gaf zijn woord; en een talrijk leger draagt het verder.
A De heersers met hun legers vluchten weg;
de vrouw des huizes verdeelt de buit.
zie volgende blz.
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L Waarom zien jullie bergen* zo vol afgunst op
*groten der aarde
naar de berg die God zich als woonplaats verkoos,
om er voor altijd te verblijven?
A De HEER van het hemelse leger*:
*engelen
Hij is zijn heiligdom binnengegaan.
L U bent opgevaren naar omhoog;
Ef 4,8
U voerde gevangenen met U mee.
A U neemt van de mensen gaven aan;
temidden van weerspannigen is uw verblijf.
Joh 1,10
L Breng dank aan God, die onze lasten draagt;
Mt 11,28
die redding brengt, de macht van de dood heeft gebroken.
A Zijn vijanden worden teniet gedaan:
hand 2,24
allen die volharden in hun dwaasheid.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Dit zegt de HEER: Ik breng je terug;
Mt 4,19
uit de diepte van de zee* breng ik mijn volk bijeen. *chaotische wereld
Dan zullen hun vijanden ervaren,
hoe hun geweld zich tegen hen keert.
Zie, de processie van het volk van God;
de feeststoet van mijn God en koning* in het heiligdom.*Christus
De zangers gaan voorop, snarenspelers sluiten de stoet;
in het midden gaan de meisjes met de tamboerijn.
Zij juichen en zij zingen in koren voor God:
Mt 21,8v
voor Hem die IS, de oorsprong van zijn volk.
op 22,13
Van alle kanten komen zij in dichte drommen aan;
want God heeft zijn koning de heerschappij gegeven. Joh 5,27
God, open ons de ogen
voor de macht aan uw volk geschonken.
De groten der aarde komen naar uw huis;
en brengen hun geschenken aan.
God, U beangstigt de wereld,
die zich overgeeft aan weelde.
U vaagt de vijand weg, die twist en tweedracht zaait.
Zie, de adel uit de volkeren nadert;
2 Tes 1,10
zij heffen de handen in gebed.
Heer, laat de wereld U toch bezingen,
die de hemel der hemelen bewoont.
U doet uw stem op aarde klinken;
van U alleen is de kracht.
U toont uw volk uw majesteit; uw macht is hemelhoog.
Laat allen vol eerbied voor U zijn, God, in uw heilige plaats.
Eer aan God! Hij versterkt zijn volk en geeft hun kracht.

*

*

*
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psalm 69
L Verlos mij God, het water staat mij tot de lippen;
ik verzink in de diepte, de vloed slaat over mij heen.
A Ik ben uitgeput, en hees van het roepen;
ik wacht op God, ik zie geen uitkomst meer.
L Ik heb meer vijanden dan haren op mijn hoofd;
zij hebben geen reden mij zo te haten.
A Zij hebben de macht en zoeken mijn ondergang;
in mijn onschuld klagen zij mij aan.
L God, U kent mijn dwaasheid;
mijn zonde is voor U niet verborgen.
A Laat hen die U zoeken niet beschaamd staan door mij;
laat hen door mijn schuld niet in verwarring geraken.
Het is om U, dat zij mij bespotten;
ik word vernederd en te schande gemaakt.
A Van mijn broeders en zusters ben ik verwijderd,
als een vreemde voor mijn eigen familie.
L Ik word verteerd van ijver voor uw huis;
en getroffen door de spot van wie U haten.
A Ik treur om mijn volk en ik vast voor hen;
maar zij lachen mij uit en beschimpen mij.
L Ik ga in het zwart, als in rouw voor hen;
maar zij nemen er aanstoot aan.
A Bij aanzienlijken ga ik over de tong;
en drinkers zingen een spotlied op mij.

Mt 26,59
2Kor 5,21

L

L
A
L
A
L
A
L
A

Ik blijf tot U roepen, mijn God:
U zult mij verhoren op de vastgestelde tijd.
Antwoord mij in uw grenzeloze liefde;
wees mij tot redding in uw trouw.
Ik zink weg, zonder grond onder de voeten;
red mij van mijn haters, uit die diepe wateren,
laat die vloed mij niet bedekken.
Laat de diepte mij niet verzwelgen
en de put zich niet sluiten boven mij.
Antwoord mij, God, in uw grote mededogen;
doe mij uw liefdevolle goedheid verstaan.
Houd U niet verborgen voor uw kind;
maar spreek tot mij in mijn ellende.
Verlos mijn ziel, van mijn vijanden bevrijd;
U ziet hoe ik beschaamd en te schande word gemaakt.
U weet wie mij dit aandoen;
hun spot heeft mij verzwakt en gebroken.

antifoon

Rom 15,3v
ps 88,9
Lc 8,21
Joh 2,17

Jes 53,3

Mt 11,19

Lc 18,7

Mt 27,46

Mt 26,57v
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L Ik wacht tevergeefs op medelijden,
op woorden van troost, maar zij komen niet.
A Zij geven mij gif als voedsel en azijn voor mijn dorst. Mt 27,48
L Hun eigen tafel zal hun verderf zijn;
hun zelfvoldaanheid brengt hen ten val.
A Dan worden hun ogen verduisterd;
en ontvalt hun de macht hun weg te vervolgen.
L God, zij kunnen uw toorn* niet ontgaan:
*buiten Gods genade
hun woonplaats wordt tot woestenij.
hand 1,20
A Zij vervolgen wie door U is geslagen;
en lasteren hen, die om U ten dode zijn verwond.
1Pe 2,24
L Als U hun zonden samenvoegt,
bereiken zij nimmer uw rechtvaardiging.
A Hun namen worden gewist uit het levensboek;
zij worden niet geteld bij de rechtvaardigen.
Lc 13,27
L Al voel ik mij ellendig en leeg: op U is mijn vertrouwen. Rom 1,17
A Ik zing voor mijn God, om Hem mijn dank te betuigen;
dat behaagt Hem meer dan alle voorgeschreven offers. Mt 9,13
L De oprechten verheugen zich als zij dit zien;
vat dus moed, als je uitziet naar de Heer.
hand 1,11
A Hij hoort het zuchten van de armen,
spr 14,31
en vergeet de gevangenen niet.
Lc 4,19
L Laat hemel en aarde* Hem vereren,
*engelen en mensen
en al wat er leeft in de zee; want God verlost zijn volk,
en herbouwt hun stad als een eeuwig bezit.
A Dit is het erfdeel voor wie Hem dienen;
Ef 1,11
wie Hem liefhebben zullen daar wonen.

*

*

*

psalm 70
L God, doe mij ontkomen; haast U mij te helpen!
A Maak hen allen te schande, die mijn ziel belagen.
L Breng hen in verwarring, dat zij wijken van mij:
allen die uitzien naar mijn ongeluk.
A Maak hen beschaamd, dat zij keren op hun schreden,
die nu staan te juichen over mij.
L Laat allen die U zoeken zich verheugen;
en hun blijdschap vinden in U alleen.
A Laat hen uw grootheid bezingen, die uw redding zien.
L Ik voel mij in het nauw gebracht en weerloos;
mijn God, kom mij haastig te hulp!
A HEER, mijn helper en bevrijder, wacht nu niet langer!

*

*

*

Mt 27,31v
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psalm 71
L God, ik kom schuilen bij U;
laat mij niet beschaamd staan.
A Redt mij en bevrijd mij, rechtvaardige God;
hoor mijn gebed en doe mij ontkomen.
L Wees mij tot een veilige rots,
mijn vaste burcht, door U tot redding bevolen.
A Verlos mij, HEER, uit de macht van wie U haten,
uit de handen van een meedogenloos volk.
L God, mijn hoop en mijn vertrouwen van jongs af aan,
vanaf de moederschoot behoor ik U toe;
onafgebroken wil ik U vereren.
A Voor velen tot een teken,
bent U mijn machtige toevlucht.
L Van U wil ik spreken, heel de dag;
en dankbaar van uw schoonheid getuigen.
A Verlaat mij niet als ik ouder word;
blijf mij nabij, als mijn krachten verminderen.
L Mijn vijanden zoeken mij te treffen;
zij spannen samen, die mij naar het leven staan.
A Zij denken dat U mij verlaten hebt,
dat ik een gemakkelijke prooi voor hen ben.
Mijn God, wees niet ver, kom mij haastig te hulp;
bestraf hen, die mij naar het leven staan,
en maak hen te schande die mij belagen.
A Op U alleen is mijn hoop gericht;
U wil ik eren, en spreken van uw rechtvaardigheid.
L Elke dag getuig ik van uw redding,
die mijn verstand te boven gaat.
A Ik ga voort in de kracht van de HEER,
om uw gerechtigheid te verkondigen.
L God, van kind af aan hebt U mij onderwezen,
en tot vandaag getuig ik van uw wondermacht;
verlaat mij niet als ik oud ben en grijs.
A Laat mij spreken tot het volgende geslacht
van uw machtige handelen in de wereld.

1Kor 10,4

1Pe 5,8

L

God, hoe groot is uw rechtvaardigheid;
wie is aan U gelijk, die grote wonderen doet?
A U hebt mij door nood en ellende doen gaan;
U wekt mij tot leven, verrezen uit de waterdiepte.
L U zult mij meer dan tevoren verhogen;
en mij overvloedige vertroosting schenken.

ps 62,12

L

zie volgende blz.

Mt 12,40
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A Van uw waarheid zal ik getuigen,
U bezingen bij de cither, heilige God.
L Ik juich voor U, van vreugde vervuld;
U hebt mijn ziel in vrijheid gesteld.
A Heel de dag wil ik getuigen van uw rechtvaardigheid;
zij worden beschaamd, die mijn ondergang zoeken.

*

*

ps 124,7

*

psalm 72
lied 52
L God, U legt de koning uw wet in het hart,
de zoon van de koning uw gerechtigheid.
Mt 21,9
A Hij leidt zijn volk in rechtvaardigheid;
de armen ontvangen wat hun toekomt.
L Dan zullen de bergen* vrede dragen,
*heiligen
de heuvels zijn rechtvaardigheid verkondigen.
A Hij zal recht doen aan armen en misdeelden;
en hun onderdrukkers bestraffen.
L Er zal eerbied voor hem zijn,
zolang de zon* nog schijnt,
*Christus
en de maan* de nacht verlicht.
*de kerk
A Hij is als milde regen*, die de velden vochtig maakt.
*H Geest
L In zijn dagen gedijt de rechtvaardige;
zijn vrede zal de aarde vervullen,
Joh 16,33
totdat de maan niet meer is.
A Hij zal heersen van kust tot kust,
van de rivier tot de einden der aarde.
openb 20,1
L Zij buigen voor Hem neer, die wonen in de woestenij*;
zijn vijanden worden vernederd.
*wereld zonder God
A De rijken brengen geschenken aan,
machtigen worden hem onderdanig;
alle volken zullen hem dienen.
Mi 5,3
L Hij redt de arme die hem aanroept,
de behoeftige die geen helper heeft;
geringen en misdeelden helpt Hij voort.
Jes61,1v
A Hij bevrijdt hun ziel uit geweld en onderdrukking;
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
L

De HEER*: Hij leeft!
*Christus
De schatten der aarde* worden Hem aangedragen.
*gelovigen
A Zijn volk is steeds met Hem verenigd in gebed;
zij geven gedurig Hem eer.
L De velden geven hun overvloed, de bergen dragen vrucht.
A Zijn volk vermenigvuldigt zich,
Joh 4,35
als wuivend graan op de akkers.
Mt 9,37v
zie volgende blz.

131
L

Zolang als de zon aan de hemel staat,
zal zijn naam op aarde gedijen.
A In Hem is de wereld gezegend;
allen die Hem toebehoren prijzen zich gelukkig.
L Breng dank aan JAHWEH*, de God van Israël,
die grote wonderen verricht, Hij alleen.
A Zijn naam wordt geëerd tot in eeuwigheid,
zijn grootheid zal de aarde vervullen;
dit geloof ik, amen.

*

*

Mal 3,20 (4,2)

*IK BEN

Mt 28,19

*

einde boek II

BOEK III

(ps 73-89)

psalm 73
lied 54
L Werkelijk, God is goed voor zijn volk,
voor hen die zuiver van hart zijn.
Mt 5,8
A Ik wilde het niet zien, ik dreigde af te wijken;
het scheelde niet veel of ik was afvallig geworden.
L Ik lette op mensen met God noch gebod,
jaloers toen ik zag hoe goed het hun ging.
ps 37,1v
A Zij zijn gezond en welgedaan;
de dood lijkt ver van hen verwijderd.
Jer 12,1v
L Zij worden niet gekweld als zoveel anderen;
de moeite van de wereld gaat aan hen voorbij.
ps 10,5
A Zelfingenomen en vol eigenwaan,
deert hun niet het lot van hun medemensen.
L Zonder pardon voor wie hun in de weg staan,
aanmatigend en meedogenloos,
gaan zij tegen de hemel zelfs tekeer.
A Zij misleiden de mensen en denken dat God het niet ziet;
en de menigte bewondert hun wegen.
L

Zij voelen zich veilig, die leven zonder God;
het gaat hun goed, zij hopen rijkdom voor zich op.
A Heb ik dan vergeefs mijn hart bewaakt,
en mijn handen niet bezoedeld?
L Waarom moet ik zoveel narigheid dragen?
Elke nieuwe dag word ik er wakker mee.
A Had ik zo gesproken, dan was ik afvallig geweest;
en had ik niet tot uw volk behoord.
zie volgende blz.
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L De vraag liet mij niet los, ik kon 't niet begrijpen;
tot God mij in zijn heiligdom hun einde deed zien.
A Werkelijk, zij gaan op een glibberige weg;
U brengt hen ten val, en wat blijft er van hen over?
L In een oogwenk weggevaagd,
vergaan zij als een voorwerp van verschrikking.
A Zij zullen uit de droom ontwaken;
God, U kent hen niet bij uw verschijnen.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Mijn hart is verbitterd geweest,
geprikkeld door wat ik zag.
Ik was als een dwaas, en zonder verstand,
onwetend als een redeloos dier.
U neemt mij bij de hand;
ik mag mij steeds in uw aanwezigheid weten.
U geleidt mij door uw raad,
tot ik in uw heerlijkheid mag binnengaan.
HEER, wie heb ik buiten U in de hemel?
Naar U alleen gaat mijn verlangen in de wereld.
Als mijn hart het begeeft en mijn lichaam bezwijkt,
bent U mijn sterkte en mijn eeuwig erfdeel.
Zie, zij gaan te gronde, die ver van U leven.
Zij vinden geen plaats bij U,
die overspelig U verlaten.
Wat mij aangaat:
hoe goed is het om dicht bij God te leven!
Bij Hem zoek ik mijn toevlucht;
mag al mijn doen en laten hiervan getuigen.

*

*

ps 1,4v

Lc 12,16v
Mt 25,12

Joh 12, 26
ps 16,2
Ef 1,11

*

psalm 74
L God, hebt U ons dan verworpen?
De schapen van uw weide leven in uw toorn*.
*buiten uw genade
A Vergeet niet de gemeenschap, door U gevormd:
het erfdeel door U verlost, met de Sion als uw woning.
L Nader tot uw eigendom en zie hoe het in puin ligt;
hoe de vijand tekeer ging in uw heilige plaats.
A Zij joelden in de plaats van samenkomst;
alles is beklad met hun tekens.
L Als een bijl in het hakhout:
zo ging de vijand tekeer;
al het houtsnijwerk is vernield.
A Uw heiligdom, waarover uw naam* is uitgeroepen:
*IK BEN
het is ontwijd en tot de grond toe verwoest.
zie volgende blz.
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L

Zij zeggen: Wij vagen hen weg!
Alle godshuizen zijn verbrand.
A Wat te doen? 't Ontbreekt ons aan een teken;
geen profeet die komt zeggen hoelang dit duren zal.
L Hoelang nog blijft de vijand* spotten met U?
Zal hij dan voorgoed uw naam onteren?
A HEER, wat weerhoudt U, waar is uw macht?
Toon ons uw krachtige arm.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

*Hebr. satan

God, U bent mijn koning, die op aarde redding brengt;
U spleet de zee door uw macht,
ex 14,15
het geweld van de wereld hebt U verbroken.
U opende bronnen van levend water*;
*H Geest
en machtige stromen deed U verdrogen.
Van U zijn de dag en de nacht;
U maakte het licht, en stelde de zon aan de hemel.
De grenzen van de aarde hebt U vastgesteld;
zomer en winter zijn door U verordend.
God, U ziet toch hoe de vijand U lastert,
hoe die dwazen uw naam onteren?
Geef de ziel van uw geliefde niet aan wilde dieren prijs; ps 22,17
vergeet niet voorgoed uw volk in nood.
Gedenk uw belofte; want het land is vol van duisternis,
waar het onrecht welig tiert.
Beschaam niet het vertrouwen van uw onderdrukte volk;
geef armen en behoeftigen weer vreugde.
Verhef U, God, en kom tot uw oordeel;
Joh 5,20
spreek recht over die dwazen,
die de ganse dag U weerstaan.
Hoor het getier van uw tegenstanders:
hun roekeloze taal klinkt op van de aarde.
1Tim 3,12

*

*

*

psalm 75
lied 119
L Wij danken U, God, wij danken U;
heel ons leven moet een lofzang voor U zijn.
A U bent ons nabij, uw wonderen zijn overal om ons heen.
L Dit zegt de HEER*: De tijd staat vast,
*Hebr. IK BEN
dat Ik de aarde rechtvaardig zal richten.
A Wees niet bang, ook al wankelt de aarde;
Ik heb haar fundament geplaatst.
Lc 6,48
L Tot hoogmoedigen zeg Ik: Wees niet hoogmoedig;
tot mensen zonder God:
Verhef niet jezelf of je goden bent.
zie volgende blz.
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A Ga niet willens en wetens voort op die weg,
want verhogen komt niet van mensen maar van God:
Hij vernedert de één en verheft de ander.
L God is rechter,
de beker der rechtvaardigheid is in zijn hand.
A Wie Hem de rug toekeert,
zal tot een oordeel drinken.
L Van zijn naam* wil ik spreken, alle dagen;
en zingen tot eer van God.
A Hij vernedert hen die kwaad bedrijven;
maar de rechtvaardige wordt hemelhoog verheven.

*

*

IK BEN

Mt 24,35

*

psalm 76
L God heeft zich in Juda bekendgemaakt,
zijn grote naam* in Israël.
A In Jeruzalem is zijn woning,
op de Sion zijn heilig verblijf.
L Hier verbreekt Hij de strijd,
de boog en de vurige pijlen.
A U bent heerlijk en verheven,
hoog boven de machtigen der aarde.
L Zij komen ten val,
die op eigen kracht vertrouwen;
dan is het met hun rust gedaan.
A Voor uw aanschijn zinken zij weg,
met hun legers en hun machtige wapentuig.
L

*JAHWEH (IK BEN)

Mt 24,30
ps 33,16v

HEER, laat allen toch ontzag voor U hebben;
2Kor 7,1
wie kan vóór U staan,
als uw toorn* zich doet gevoelen?
*buiten Gods genade
A Als U uit de hoge het oordeel doet horen,
wordt het stil;
dan staat de aarde verschrikt.
L Als God opstaat voor het oordeel,
verlost Hij de zachtmoedigen der aarde.
Mt 5,5
A Laten zij U loven, die onrecht plegen!
Bekeren zij zich, dan neemt U hen aan.
ps 32,5
L Doe God je geloften en kom deze na;
laat allen die Hem dienen Hem hun gaven brengen.
Rom 12,1
A Wees dan vol van ontzag,
spr 1,7
wie macht heeft op aarde:
Hij verbreekt de hoogmoed der vorsten.

*

*

*
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psalm 77
L Ik verhief mijn stem en ik riep tot God;
ik riep tot mijn God, en Hij luisterde naar mij!
A In mijn benauwdheid zocht ik naar God;
ik was nachtenlang in gebed,
en wilde geen andere troost.
L Ik zocht mijn God, het was mij bang te moede;
ik probeerde tevergeefs het te begrijpen.
A Waarom ontneemt U mij de rust?
Ik ben zo aangedaan, dat ik niet spreken kan.
L Mijn gedachten gaan terug naar vroeger jaren,
hoe het was in de dagen van weleer:
hoe ik bij de cither voor Hem zong.
A Ik zoek in mijn hart naar raad;
mijn geest blijft zoeken, ik probeer het te begrijpen.
L Zou God mij dan voorgoed verstoten,
heeft Hij geen behagen meer in mij?
A Is zijn liefdevolle goedheid voorgoed voorbij;
en spreekt Hij niet meer als vanouds?
L Is God zijn genade vergeten;
en maakt zijn ontferming plaats voor zijn toorn?
A Ik zei bij mijzelf: Het komt door mijn zwakheid,
dat de hand van de Allerhoogste verandert.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Jes 54,8

Nu wil ik gedenken hoe de HEER heeft gehandeld,
de wonderen die Hij gedaan heeft.
Ik wil trachten te vatten hoe Hij ingrijpt;
en het verder vertellen, hoe Hij werkt.
God, uw weg is in heiligheid; wie zou U evenaren?
U bent een God die wonderen verricht;
en uw volk uw macht openbaart.
Door uw machtige arm wordt uw volk verlost:
het nageslacht van Jakob en Jozef.
God, de wateren* ervaren het,
*chaotische wereld
zij zien het, door angst overvallen.
De diepte van de zee wordt bevreesd,
ps 106,9
als de hemelse macht in beroering komt.
Lc 21,26v
Heel de aarde beeft voor uw stem,
uw bliksems verlichten de wereld.
Mt 24,27
Uw weg gaat door de zee, door de grote wateren;
maar uw voetspoor blijft ongezien.
ex 14,22
U leidde uw volk als een kudde,
door de hand van Mozes en Aäron.

*

*

*
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psalm 78
L Luister, mijn volk, naar mijn onderricht;
en hoor wat ik te zeggen heb.
A Ik onderwijs u in een gelijkenis,
in woorden uit een ver verleden.
L Wat wij van onze ouders hoorden,
mag voor onze kinderen niet verborgen blijven.
A Het volgende geslacht moet weten hoe God te vereren,
zijn macht verstaan, en de wonderen die Hij toonde.
L Hij sloot een verbond met Israël; en gaf hun zijn wet.
A Hij gebood hun deze door te geven;
en aan hun kinderen te onderwijzen.
L Elk volgende geslacht moet hier kennis van hebben,
opdat zij hiernaar zullen leven,
en het weer aan hun kinderen door zullen geven;
A opdat ook zij hun hoop op God zullen stellen,
zijn werken niet zullen vergeten
en zijn geboden blijven onderhouden.
L Zij mogen niet worden als het voorgeslacht:
weerspannig, en steeds in verzet.
A Die hadden hun hart niet bij de geboden;
hun geest was niet standvastig bij God.
L Hoewel zij goed waren toegerust,
schrokken zij terug voor de strijd;
en dachten niet aan Gods belofte.
A Zij weigerden zijn wet te onderhouden;
en gedachten niet de wonderen die Hij getoond had.
L
A
L
A
L
A
L
A

ex 20
deut 6,4v

De HEER verrichtte tekenen voor ogen van zijn volk,
toen zij in Egypte verbleven.
Hij spleet de zee en leidde hen erdoor:
de wateren hoopten zich op als een dam.
ex 14
Hij ging voor hen uit in een wolk overdag,
en 's nachts in een lichtend vuur in de woestijn.
ex 13,20v
Hij sloeg de rots en drenkte hen uit de diepte,
ps 33,7
met stromend water uit de harde steen.
ex 17,1v
Toch bleven zij tegen Hem zondigen;
zij tartten de Almachtige in de woestijn.
Zij stelden God op de proef;
en vroegen een overvloedige maaltijd.
Zij beproefden God: Kan Hij ons verzadigen in de woestijn?
Hij die water uit de rots deed stromen,
kan Hij zijn volk geen brood en vlees verschaffen?
ex 16,3

antifoon
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L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Toen werd Gods toorn gewekt:
Hos 5,15
een vuur ontbrandde tegen zijn volk.
Zij vertrouwden niet op God;
en geloofden niet in zijn redding.
Hij had de wolken daarboven bevolen,
en de hemelpoort geopend.
Het manna daalde neer;
zij werden verzadigd met engelenbrood.
Joh 6,49v
Hij deed de wind opsteken;
zwermen vogels streken neer: vlees in overvloed.
num 11,31v
Allen aten en werden verzadigd;
Hij gaf hun naar hun begeerte.
Nog was hun lust niet bevredigd
- zij hadden het vlees nog in de mond of de toorn* van God ontbrandde.
*buiten de genade
Zij vielen, die zich tegoed gedaan hadden;
velen van het volk kwamen om op die dag.
Maar zij bleven zondigen tegen Hem;
en dachten niet langer aan zijn wonderen.
Toen maakte Hij hun dagen doelloos;
en zij eindigden hun jaren in verschrikking.
Strafte Hij hen, dan bekeerden zij zich;
en vroegen zij weer naar God.
Zij riepen Hem weer aan als hun Rots;
1Kor 10,4
hun God, de Allerhoogste, als hun Bevrijder.
Maar zij beleden Hem slechts met de mond;
en spraken met bedriegelijke tong.
Hun hart was niet bij Hem zoals het hoort;
zij hielden niet vast aan zijn belofte.
Maar God in zijn goedheid verzoent het kwaad;
Hij wil niet verderven en weerhoudt zijn toorn.
Hij gedenkt hoe vergankelijk alle vlees is:
als een ademtocht die niet wederkeert.
ps 144,4

L

Hoe dikwijls waren zij hun God ongehoorzaam;
en krenkten zij Hem in de woestijn.
A Zij wendden zich af en stelden Hem op de proef;
zij bedroefden de Heilige van Israël.
L Zij vergaten hoe zijn hand hen had verlost,
uit de macht van hun vijanden bevrijd.
A Zij vergaten de wonderen, die Hij in Egypte had verricht.
L Daar maakte Hij de wateren tot bloed,
ex 7-8
ondrinkbaar voor de Egyptenaren.
zie volgende blz.

138
A Egypte werd door vliegen en kikkers gekweld;
en de sprinkhaan vrat hun gewas.
L Hun wijngaarden werden door hagel verwoest;
hun vee werd door onweer getroffen.
A Zij kwamen onder zijn brandende toorn;
de verderfengel trok door het land.
L Hij behoedde hun levens niet voor de dood;
maar gaf hen prijs aan het verderf.
A De eerstgeborenen werden getroffen
in de woningen der Egyptenaren.
L Maar zijn volk voerde Hij als schapen naar buiten;
en leidde als een kudde hen door de woestijn.
A Hij bracht hen in veiligheid, vrij van angst;
want de zee had hun vijanden bedekt.
L Hij voerde zijn volk naar zijn heilig gebied,
naar de plaats die Hij had uitgekozen.
A Daar heeft Hij de volkeren verdreven;
en mat hun het land toe als erfelijk bezit.
L
A
L
A
L
A
L
A

Maar zij bleven God beproeven;
en verzetten zich tegen de Allerhoogste.
Zij hielden zich niet aan zijn geboden,
maar keerden zich van Hem af.
Evenals hun voorouders werden zij afvallig;
zij faalden, als een slappe boog.
Zij tergden Hem met hun offerdienst;
Hij verfoeide hun godenbeelden.
Toen God dit zag, werd zijn toorn gewekt;
Hij wendde zich af van zijn volk.
Hij verliet zijn tabernakel, die te Silo stond:
zijn tent, die bij de mensen was opgeslagen.
Zijn ark ging in gevangenschap,
zijn sieraad kwam in handen van de vijand.
Zijn volk viel ten prooi aan het zwaard,
zijn erfdeel kwam onder zijn toorn.

L

ex 12,29
ex 12,40v

ex 14,26v
Joz 3
Joz 6-11

Re 2,11v
Hos 9,12

1Sam 4,4v

Toen ontwaakte de HEER* als uit zijn rust,
*Hebr. JAHWEH
gelijk een held, verheugd door de wijn.
A Hij verjoeg hen allen, die zich tegen Hem keerden;
en maakte hen voor altijd te schande.
L Hij ging aan Jozef voorbij; en verkoos de stam van Juda;
met de heuvel Sion als zijn uitverkoren plaats.
Mt 1,2v
A Hier bouwde Hij zijn heiligdom, reikend tot de hemel, 1kon 6
in eeuwigheid gegrond in de aarde.
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L

Hij riep David, zijn dienaar, van achter de schapen;
en maakte hem tot herder van zijn volk.
A Deze was een herder, oprecht van geest,
die zijn volk met verstandige hand heeft geleid.

*

*

1Sam 16

*

psalm 79
L God, ongelovigen zijn uw erfdeel binnengedrongen;
uw huis is ontwijd en uw stad in verval!
A Wij zijn voor onze naasten een aanstoot geworden;
de wereld maakt zich vrolijk en lacht ons uit.
L Hoelang nog, HEER, duurt uw toorn over ons,
blijft uw na-ijver branden als vuur?
A Doe uw straffende hand gevoelen
aan wie U niet vereren;
maar uw volk verslinden, hun woonplaats verwoesten.
HEER, reken het ons niet toe,
wat ons voorgeslacht heeft misdreven.
A Kom in uw goedheid ons tegemoet,
want wij zijn zeer verzwakt.
L God, onze Redder, kom ons te hulp,
omwille van de grootheid van uw naam.
A Red ons, vergeef wat wij misdeden,
opdat uw naam geëerbiedigd wordt.

Sir 16,11

L

Waarom zouden zij die buitenstaan zeggen:
Waar is dan die God van hen?
A Laat de mensen het beseffen:
Het blijft niet ongestraft,
wat zij aan uw kinderen misdoen.
L God, hoor het zuchten van gevangenen;
bewaar hen door uw macht,
die ten dode zijn opgeschreven.
A Bestraf wie ons belagen;
doe hun zevenvoud ervaren,
hoezeer zij U beledigen en grieven.
L Dan zullen wij, uw eigen volk,
U altijd dank betuigen.
A Dan zullen wij, de schapen in uw weide,
uw naam bezingen van geslacht op geslacht.

Dan 9,5v

L

*

*

*

Joh 10,16
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psalm 80
L Herder van Israël, die ons leidt als uw kudde,
Joh 10,11
luister naar uw volk.
A U, die boven de cherubs* troont:
*ex 25.20v
laat uw licht over ons schijnen.
L Toon uw macht aan uw volk en wees ons tot redding;
God, kom ons herstellen!
A Toon ons het licht van uw aanwezigheid,
dan zullen wij gered zijn.
L HEER, God van het hemelse leger*,
*engelen
hoelang blijft U doof voor het gebed van uw volk?
U reikt ons brood van verdriet, een beker vol tranen aan.
A Voor onze naasten zijn wij een aanstoot;
onze vijanden lachen om ons.
L HEER, God van het hemelse leger, kom ons herstellen!
A Toon ons het licht van uw aanwezigheid,
dan zullen wij gered zijn.
L

U hebt een wijnstok* uit Egypte weggedragen;
*Gods volk
en volken verjaagd om deze te planten.
A U hebt de aarde toebereid,
zodat hij wortel schoot en het land vervulde.
L Hij gaf aan de heuvels zijn schaduw;
zijn ranken waren als cederstammen.
A Zijn takken reikten tot de zee, zijn ranken tot aan de rivier.
L Waarom hebt U de muur van uw wijngaard doorbroken,
zodat ieder die voorbijkomt er van plukken kan?
A Wilde dieren* dringen er binnen;
*ongelovigen
en doen zich tegoed aan zijn opbrengst.
L HEER, God van het hemelse leger, keer tot ons terug!
A Zie uit uw hemel neer; en verzorg weer uw wijnstok.
L Zie om naar de stam die U hebt geplant,
naar uw kind, dat U grootbracht voor Uzelf.
A Ze hebben uw wijngaard vernield en verbrand;
maar zij zullen vergaan als U zich tegen hen keert.
L Uw hand is met hem aan uw rechterzijde:
de mensenzoon*, die van U zijn kracht ontvangt.
A Laat ons leven en uw naam aanroepen,
om niet meer te wijken van U.
L Heer, God van het hemelse leger, kom ons herstellen!
A Toon ons het licht van uw aanwezigheid,
dan zullen wij gered zijn.

*

*

*

*Christus

Mt 16,27
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psalm 81
L Juich voor God, van Hem is onze sterkte;
zing de lofzang, sla de trommel erbij.
A Speel op de lier en blaas de bazuin,
om het luisterrijke feest aan te kondigen.
L Dit is de opdracht aan zijn volk,
zo heeft onze God het hun geboden.
A Zo heeft Hij het hun voorgeschreven,
toen Hij door Egypte trok,
het land met een vreemde taal.
L Dit zegt de HEER:
Ik heb de last van je schouders genomen
en je verlost uit de slavernij.
A Ik heb je gered, toen je in ellende Mij aanriep;
in het verborgene heb Ik geantwoord,
en je op de proef gesteld.
L

Luister nu naar wat Ik je voorhoud;
ach, als mijn volk toch gehoor gaf aan Mij!
A Loop geen vreemde goden na;
geef je niet aan wat geen god is.
L Ik ben de HEER, jullie God,
die je uit de verdrukking heeft geleid.
A Open nu je mond,
en Ik zal je honger stillen.
L Maar mijn volk sluit de oren toe:
zij verzetten zich tegen Mij.
A Ik laat hen in hun koppigheid,
om hun eigen weg te gaan.
L

Ach, als mijn volk toch gehoor gaf aan Mij;
en mijn wegen wilde gaan!
A Dan deed Ik hun vijanden buigen voor hen;
mijn hand zou zich tegen hen keren.
L Zij zouden onderwerping veinzen, die Mij nu verlaten;
tot de bestemde tijd,
als zij voorgoed verworpen worden.
A Maar zijn volk zou Hij voeden met brood,
hen verzadigen met honing uit de rots.

*

*

*

spr 25,4

Joh 6,32
1Kor 10,4
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psalm 82
L God verkeert temidden van zijn goden;
Hij oordeelt de gemeenschap van zijn heiligen.
A Hoelang nog handel je onrechtvaardig,
zie je mensen naar de ogen die niet deugen?
L Doe recht aan armen en wezen;
zie om naar mensen in nood.
A Neem het op voor onderdrukten;
en verlos hen uit de greep van goddelozen.
L Zij zien niet wat zij doen, die God verwerpen;
nooit zullen zij het willen begrijpen.
A Zij leven in de duisternis;
door hun toedoen wankelt de aarde.
L Als goden geschapen, kinderen van de Allerhoogste,
zul je sterven als mensen;
hoog en laag gaan dezelfde weg.
A God, sta op om de aarde te oordelen;
alle volken behoren U toe.

*

*

ps 138,1

spr 14,31
Jes 61,2

gen 2,7
gen 3,3
1Pe 2,9v

*

psalm 83
L God, houd U niet stil;
blijf niet zwijgen, onthoud ons niet uw woorden!
A Hoor hoe uw vijanden tekeer gaan;
zij steken overal het hoofd op, die U haten.
L Zij smeden plannen tegen uw volk;
en spannen samen tegen hen die bij U schuilen.
A Zij verlangen dat uw volk zal worden uitgeroeid,
dat niemand zich hen nog herinnert.
L De wereld is eensgezind tegen ons;
zij vinden elkaar in hun afkeer van U.
Mt 10,22
A Zij zien naar uw liefelijke woningen en zeggen:
Joh 14,2
Wij nemen het voorgoed als ons eigen bezit.
L Maak hen als een stofwolk, mijn God;
doe hen verwaaien als kaf in de wind.
ps 1,4
A Vlammen verteren 't woud en vuur laait op in de bergen:
doe hun zo ontzet staan door uw storm.
L Maak hen allen te schande,
opdat zij uw naam zullen aanroepen.
A Laat hun verschrikt en beschaamd staan;
en doe hen voorgoed vergaan van de aarde.
L Doe hun uw naam verstaan: IK BEN*,
*JAHWEH
de Allerhoogste op heel de aarde.

*

*

*
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psalm 84
L HEER van het hemelse leger,
hoe liefelijk zijn uw woningen
Joh 14,2!
A Ik brand van verlangen naar de voorhof van de HEER;
heel mijn wezen juicht voor de levende God.
L Ook een mus vindt nog een plekje;
en de zwaluw bouwt een nest voor haar jongen.
A God mijn koning, HEER van het hemelse leger*:
*de engelen
zo is mijn plaats bij uw altaar!
L Gezegend zij, die wonen in uw huis;
en U zonder ophouden danken.
A Gezegend zij, die kracht bij U vinden:
Joh 15,5
de koninklijke weg staat in hun harten geschreven.
L In dorre streken doen zij bronnen vloeien;
Joh 7,38
en daalt uw zegen als een voorjaarsregen neer.
ps 65,10v
A Zij vinden kracht als zij verder trekken,
tot zij verschijnen voor God in Sion.
ps 74,2
L

HEER, God van het hemelse leger, hoor mijn gebed;
luister naar mijn roepen, God van Jakob.
Jes 44,1v
A Mijn God en beschermer, zie naar mij om,
geef aandacht aan uw gezalfde*.
*christus
L Liever één dag in de voorhof van uw huis,
dan duizend dagen zonder U.
A Liever sta ik op de drempel van het huis van mijn God,
dan te wonen bij hen die kwaad bedrijven.
ps 101,7
L God is als een zon, als een schild om ons heen;
Hij is zijn kinderen genadig.
A Hij brengt hen tot aanzien;
en onthoudt niet het goede aan wie leven met Hem.
L HEER van het hemelse leger,
gezegend ieder die op U vertrouwt.
ps 27,3

*

*

*

psalm 85
L God, U was zorgzaam voor uw volk;
U bracht hen terug uit de ballingschap.
A U hebt hun ongerechtigheid vergeven, hun zonden uitgewist.
L U hebt uw toorn laten varen;
U keerde zich niet langer van hen af.
Rom 3,5
A God, wees ons ook nu genadig;
herstel ons, laat varen de afkeer van uw volk.
L Hebt U zich dan voorgoed van ons afgewend,
dat wij altijd moeten leven in uw toorn*?
*buiten Gods genade
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A Zult U ons tot leven wekken,
zodat wij ons weer verheugen in U?
HEER, toon ons uw goedheid en uw redding!
L

Ik wil luisteren naar mijn God:
Hij spreekt van vrede tot zijn geliefden,
opdat zij niet weer tot dwaling vervallen.
A Werkelijk, zijn redding* is nabij voor wie Hem vrezen; jesjoeach
in hen kan zijn grootheid wonen in het land.
L Dan gaan liefde en waarheid hand in hand,
rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.
A Waarheid ontspruit aan de aarde;
en gerechtigheid daalt uit de hemel neer.
Rom 5,1
L God zal ons geven van het goede;
dan brengt de aarde haar vruchten voort.
Joh 15,16
A Rechtvaardigheid gaat voor Hem* uit,
*Christus
als Hij zijn weg gaat op aarde.
Joh 1,18

*

*

*

psalm 86
L God, buig U neer en antwoord mij,
ik voel mij ellendig en leeg;
bewaar de ziel van uw geliefde!
A Wees mij genadig, verlos uw kind dat op U vertrouwt.
L Heel de dag roep ik U aan;
verheug mijn ziel, want aan U draag ik mijn leven op.
A U alleen bent goed, en steeds opnieuw vergevend;
één en al liefde voor wie roepen tot U.
L HEER, luister naar mijn bidden;
hoor mijn stem, mijn luide smeken.
A Op de dag van mijn benauwdheid roep ik tot U;
U zult mij antwoord geven.
L

Jes 30,19
Jes 58,9
Jona 2,2

Buiten U is er geen God,
niets kan uw schepping evenaren.
A Uit alle volken komen zij om U te aanbidden;
Mt 28,19
en de naam* van de Schepper te bezingen.
*IK BEN
L HEER, wie zou uw grootheid overtreffen?
U alleen bent onze God, die wonderen verricht.
A Leer mij uw weg te gaan, uw waarheid hoog te houden;
en onverdeeld te leven in eerbied voor U.
2Kor 7,1
L Voor U wil ik zingen met heel mijn hart;
tot in eeuwigheid mag ik uw naam vereren.
A U betoont mij uw liefde, onpeilbaar;
U redt mijn ziel uit het diepe dodenrijk.
antifoon
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L

Mensen, in hun trots, staan op tegen mij;
een woedende menigte zoekt mijn leven,
Lc 23,23
zij zijn U totaal vergeten.
A Maar U, mijn God, bent één en al ontferming,
een God van genade, geduldig,
vol van liefde en waarheid.
L Zie mij genadig aan, geef sterkte aan uw dienaar;
verlos de zoon van uw dienares.
A Maak mij tot een teken ten goede dat uw haters beschaamt,
omdat U mij terzijde staat en troost.

*

*

*

psalm 87
L Vanaf het begin verkeert God met zijn heiligen*;
*gelovigen
zijn woonplaats bij de mensen heeft Hij lief.
Ef 3,16
A Ik hoor ontroerende woorden,
over u, de stad van God.
openb 21,22v
L Tot in verre landen zullen mensen haar kennen,
Mt 28,19
als de plaats waar zij geboren zijn.
A Van de stad wordt het gezegd: zij zijn in haar geboren; ps 48,9
Hijzelf, de Allerhoogste, heeft hen bevestigd.
1Joh 5,1
L Bij de telling van de volken zegt de HEER*:
*Hebr. JAHWEH (IK BEN)
die en die zijn hier geboren!
Joh 3,3
A Zij dansen van vreugde en zij zingen in koor:
Al mijn bronnen zijn in U!
Joh 4,14

*

*

*

psalm 88
L God, mijn Redder, heel de dag roep ik U aan;
in de nacht zoek ik uw aangezicht.
A Laat mijn gebed U bereiken, als het opstijgt tot U;
geef antwoord op mijn hulpgeroep.
L Ik heb méér dan mijn deel aan ellende;
mijn ziel is het dodenrijk nabij.
A Ik ben als een mens wiens kracht is vergaan,
gelijk aan hen die dalen in het graf.
L Onder de doden is mijn verblijf, bij de verslagenen,
door U vergeten, niet langer in uw hand.
A In de afgrond doet U mij dalen;
U toont mij de duistere diepte.
L Uw toorn* rust zwaar op mij;
al uw golven gaan over mij heen.
A U hebt mijn bekenden van mij verwijderd;
ik ben een schrik voor hen geworden.
antifoon

Mt 1,21

1Pe 2,19v

ps 69,9
Mt 26,56
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L
A
L
A
L
A
L
A

Aan alle kanten in het nauw gebracht,
is er geen ontkomen meer voor mij.
Mijn ogen staan dof van verdriet;
heel de dag roep ik U aan,
en hef ik mijn handen op tot U.
Zult U een wonder doen bij de doden:
staan zij op om U te danken,
wordt uw goedheid verkondigd in het graf?
Wordt uw waarheid vernomen op de plaats van bederf,
uw wondermacht verkondigd in de duisternis,
uw gerechtigheid waar vergetelheid heerst?
In de vroegte stijgt mijn gebed tot U op;
waarom weert U mij af, en houdt U zich verborgen?
Ik ben arm en ellendig, ten dode gedoemd;
nu dreig ik te bezwijken, ik zie geen uitkomst meer!
Ik ga ten onder in een zee van ellende;
waar ik ook ga zijn mijn vijanden rondom mij.
Als een watervloed stromen zij toe;
mijn geliefden zijn ver, mijn metgezel is de duisternis.

*

*

Mt 27,46
Heb 12,2

*

psalm 89
lied 67
L God, uw goedheid zal ik altijd bezingen,
voor elk geslacht opnieuw van uw waarheid getuigen.
A Uw liefdevolle goedheid is eeuwig;
ps 136
uw waarheid is gevestigd in de hemel.
L Dit zegt de HEER*:
Mijn belofte geldt David, mijn dienaar;
Ik sluit mijn verbond met wie ik uitverkoren heb.
2Sam 7,11
A Je troon staat vast in alle geslachten;
Mt 21,9
Hij* die voortkomt uit jou wordt voor eeuwig bevestigd.*Christus
L HEER, de hemelen* vertellen van uw wondermacht,
*engelen
de gemeenschap der gelovigen bezingt uw waarheid.
A Wie in de hemel is aan God gelijk,
wie ter wereld zou zich met Hem willen meten?
L God is groot in de gemeenschap van de heiligen,
ps 82,1
ontzagwekkend boven allen die bij Hem zijn.
A HEER van het hemelse leger*,
*engelen
wie zou uw macht evenaren?
L U, die gaat in waarheid gehuld: U beheerst de trotse zee,
de woedende golven* brengt U tot rust.
*opstandige wereld
A U verbrijzelt de goden der wereld;
door uw macht wordt de vijand verstrooid.
zie volgende blz.
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L

Hemel en aarde* behoren U toe;
*engelen en mensen
de wereld met zijn volheid is door U gegrond,
de bergen bejubelen uw naam*.
*JAHWEH, IK BEN
A U regeert uit de hoge met sterke hand,
uw troon is gevestigd op gerechtigheid en recht;
uit U zijn de liefde en de waarheid.
1Joh 4,8
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

God, gezegend is het volk dat uw vreugde kent;
zij leven in het licht van uw aanschijn.
Zij verheugen zich voortdurend in uw naam*;
*IK BEN
en staan op, door U gerechtvaardigd.
Lc 14,14
Van U is de kracht en de heerlijkheid,
door uw genade worden wij verhoogd.
Rom 3,23
De HEER is ons schild,
de Heilige van Israël is onze Koning*.
*Christus
Vanouds hebt U gesproken tot uw heiligen;
U maakte het bekend in visioenen:
1Pe 1,11
Zie mijn held aan wie Ik macht geef,
uit mijn volk gekozen en tot aanzien gebracht.
Ik heb mijn David, mijn dienaar, gevonden,
hand 13,22
met heilige olie* hem gezalfd.
*H Geest
Mijn hand zal hem geleiden, mijn arm hem kracht verlenen.
Geen vijand* die hem verrast en angst aanjaagt;
Hebr. satan
kwaadwilligen zullen hem niet treffen.
Hij zal zien hoe Ik teniet doe wie hem haten,
hoe Ik zijn belagers versla.
Mijn goedheid en waarheid vergezellen mijn gezalfde*; *messias
door mijn naam wordt hij tot aanzien gebracht.
Heb 5,8
Zijn hand zal Ik doen rusten op de zee*;
*chaotische wereld
hij beheerst de vele wateren.
ps 98,7
Als hij Mij aanroept, noemt hij Mij: Vader,
Joh 5,17
mijn God, en de rots van mijn redding.
1Kor 10,4
Tot eerstgeborene zal Ik hem stellen,
Kol 1,15
hoger dan de koningen der aarde.
openb 1,5
Mijn liefdevolle goedheid is zijn deel in alle eeuwen;
mijn verbond met mijn Messias* staat vast.
*christus (gezalfde)
Zijn nageslacht houdt eeuwig stand,
zijn troon zal blijven tot de hemelse dag.
Lc 1,32
Als zijn kinderen mij verlaten, mijn geboden verwerpen,
mijn voorschriften naar hun hand zetten
en mijn wetten ontheiligen:
dan doe Ik hun gevoelen hoe zij afgeweken zijn;
Ik straf hun wangedrag met slagen.
Heb 12,6

zie volgende blz
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L

Maar mijn liefde zal Ik hem niet onthouden,
noch mijn trouw jegens hem vergeten.
A Ik zal het verbond niet verbreken,
Ik doe mijn belofte gestand.
L Ik heb het David gezworen,
en Ik neem mijn woorden niet terug:
zijn nageslacht blijft altijd bestaan.
A Zijn troon is als de zon voor Mij,
als de maan die er altijd is:
een betrouwbaar getuige in de hemel.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Toch hebt U ons verworpen en verlaten;
uw gezalfde is onder uw toorn* gekomen.
U hebt het verbond verworpen,
de kroon van uw dienaar ontheiligd.
U hebt zijn muren neergehaald,
zijn versterkingen liggen in puin.
Voorbijgangers plunderen naar believen;
voor zijn naasten is hij een aanstoot geworden.
U gaf hem in de macht van zijn tegenstanders;
zijn vijanden maken zich vrolijk om hem.
U hebt zijn kracht gebroken;
hij hield geen stand in de strijd.
U stond toe dat zijn schoonheid teloor ging;
zijn troon is omver geworpen.
Zijn dagen zijn bekort,
zijn gelaat is met schaamte bedekt.
Hoelang nog, HEER, blijft U voor ons verborgen,
zal uw toorn als een vuur aan ons vreten?
Gedenk hoe kortstondig ons bestaan is,
hoe vergankelijk wij zijn.
Wie is de mens die de dood niet zal zien,
wie kan zich redden uit de macht van het graf?
Waar is uw liefdevolle goedheid jegens ons,
uw trouw die U David beloofd had?
Zie het toch, God, wat uw volk moet verduren;
ik draag in mij de spot van heel de wereld.
Hoor toch, HEER, hoe uw vijanden U honen;
zij verachten de weg van uw Christus!
De HEER zij geëerd, in de eeuwen der eeuwen.
Amen, ja, amen!

einde boek III

*

*

*

2Sam 7,11
ps 136,8

*buiten Gods genade

Jes 1,8

Mt 27,39v

Heb 12,2

Joh 19,1v
Joh 15,19
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BOEK IV

(ps 90-106)
psalm 90
lied 104
L God, U bent een toevlucht voor uw volk,
voor elk geslacht opnieuw.
A Eer de bergen geboren waren,
eer U de wereld geschapen had:
U bent God, in de eeuwen der eeuwen.
L U doet de mens tot de aarde wederkeren:
Keer weder mensenkind,
tot het stof waaruit je gemaakt bent.
A Voor U zijn duizend jaren als één dag;
als gisteren, vandaag alweer voorbij:
zo vluchtig is dit leven.
L De mens gaat voorbij als slaap in de morgen,
als het groen dat snel omhoog schiet.
A In de ochtend staat het te bloeien;
maar 's avonds verwelkt het en verdort.

ex 3,14

gen 2,7
2Pe 3,8

1Pe 1,24
ps 103,16

L

Het is in uw toorn* dat wij moeten vergaan:
*buiten Gods genade
trekt U zich terug, dan is het gedaan met ons leven.
A U ziet het als wij tegen U zondigen;
Sir 23,19
wat wij verbergen willen, dat staat U steeds voor ogen. 2Kor 5,11
L Onder uw toorn gaan de dagen voorbij,
Jes 54,7
in een zucht is ons leven vervlogen.
A Wij hebben hier 70 jaren, wie sterk is 80 misschien;
voorspoed verandert in moeite en zorg,
en dan is het over, voorbij.
L God, wie vreest U en kan het bevatten,
wie beseft wat uw toorn betekent?
1Pe 5,6v
A Leer ons zó onze dagen te benutten,
dat ons hart in dit leven wijsheid vergaart.
1Kor 7,31
L

Keer weder HEER: hoe lang nog?
openb 22,20
Ontferm U over uw kinderen!
A Doe ons in de ochtend uw liefde ervaren,
opdat wij ons leven in vreugde volbrengen.
L Vergoed ons naar de dagen van moeite en verdriet,
naar de jaren van onheil die wij beleefden.
A Open ons de ogen voor uw werk in de wereld;
Rom 1,20
laat ook onze kinderen uw grootheid erkennen.
L HEER, mag uw weldadige vrede ons vervullen;
bevestig het werk van onze handen.
A Het werk van onze handen: mag het met U zijn verricht.

*

*

*
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psalm 91
L Wie bij de Allerhoogste zijn toevlucht vindt,
schuilt in de beschutting van God almachtig.
A HEER, U bent mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.
L Hij redt je uit de strikken van de vogelvanger;
van de pest die de ziel verderft.
A Zoek een toevlucht onder zijn vleugels:
zijn waarheid is schild en bescherming.
L Wees niet bang voor de verschrikking van de nacht,
voor de pijl die flitst overdag.
A Vrees niet het verderf van de duisternis,
noch de verwoesting op klaarlichte dag.
L Duizenden zullen er vallen om je heen;
maar jou zal het onheil niet bereiken.
A Met eigen ogen zul je het aanschouwen,
hoe het oordeel kwaadwilligen treft.
L
A
L
A
L
A
L
A

Wie bij de HEER een toevlucht vindt
en de Allerhoogste als schuilplaats heeft,
zal niet door het onheil worden getroffen.
Hij geeft zijn engelen de opdracht over jou,
om je te beschermen, waar je ook gaat.
Zij zullen je op handen dragen;
je zult je voet niet stoten aan een steen.
De giftige adder zul je vertrappen,
het kwaad met voeten treden.
Dit zegt de HEER*:
Omdat je Mij liefhebt, zal Ik je verlossen.
Je kent Mij bij name*, Ik zal je verheffen;
roep Mij aan en Ik zal antwoord geven.
Als het moeilijk is ga Ik aan je zijde;
Ik zal je bevrijden en tot aanzien brengen.
Met lengte van dagen verzadig Ik jou;
en je zult mijn redding* zien.

*

*

*

psalm 92
L Het is goed om God te danken;
U te bezingen, Allerhoogste;
A in de morgen te getuigen van uw liefde,
in de avond uw waarheid te verkondigen.
L Het is goed U te bezingen bij muziek,
bij de klanken van harp en cither.
zie volgende blz.

ps 124,7
Lc 13,34

ps 11,2

Mt 4,6

* Hebr. IK BEN
IK BEN

*jesjoeach (Jezus)
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A Uw handelen verheugt mij bovenmate,
ik juich van vreugde om uw werk.
L God, hoe groot is ál wat U verricht;
onpeilbaar zijn uw gedachten.
A De mensen leven als dieren,
zij gaan er als dwazen aan voorbij.
L Zie naar mensen zonder God:
zij schieten als onkruid omhoog.
A Zij bloeien, die onrecht bedrijven,
totdat zij worden verdelgd.
L Maar U, mijn God:
U bent hoog en verheven in eeuwigheid.
A Uw vijanden worden verstrooid;
zij zullen vergaan, die kwaad bedrijven.
L

God, U hebt mij opgericht
en tot aanzien gebracht,
met nieuwe olie* mij gezalfd.
A Ik zie naar mijn vijanden:
hoe zij zich verheffen;
en hoe het hun vergaan zal die mij belagen.
L De rechtvaardigen groeien als palmbomen op,
hoog als de ceders van de Libanon.
A Zij gedijen in het Huis van de HEER*;
en staan vast in de voorhof van God.
L Zij blijven groen en fris;
en dragen in de ouderdom nog vrucht.
A Zij verkondigen hun God: Hij is waarachtig,
onze rots bij wie geen onrecht is.

*

*

*H Geest

*Hebr. JAHWEH

1Kor 10,4

*

psalm 93
L De HEER regeert, bekleed met macht en majesteit;
de wereld staat onwankelbaar vast.
A Van oudsher staat de troon gevestigd:
van U, die bent in eeuwigheid.
ex 3,14
L Hoor, de stem van waterstromen,
het geluid van kolkende wateren.
A Boven de geweldige golven van de zee*
*het geweld van de wereld
zetelt God in de hoge, almachtig.
L Uw uitspraken zijn rotsvast betrouwbaar;
zij die U dienen verlaten zich hierop.
A Heiligheid siert uw huis, o HEER,
tot op de eeuwige dag.
Ef 3,19v

*

*

*
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psalm 94
L God, die het kwaad vergeldt:
verschijn in uw stralend licht!
A Rechter der aarde, sta op;
bestraf hoogmoedigen naar hun daden.
L Mensen zonder God:
hoelang nog zullen zij juichen?
A Zij voeren het hoogste woord, die kwaad bedrijven,
vol van trots en eigenwaan.
L Zij hebben het voorzien op uw volk
en vallen uw erfdeel aan;
wie zwak staan worden vertrapt.
A De zwakke en de vreemdeling tellen niet voor hen;
zij zeggen: Er is geen God die ons ziet.
L
A
L
A
L
A
L
A

Dwaze mens in je onverstand:
wanneer zul je tot inzicht komen?
Zou Hij die het oor heeft gevormd niet horen,
die het oog heeft gemaakt zelf niet zien?
Hij, die de wereld onderwijst en zijn volk bestraft:
zou Hij niet zien wat hier gebeurt?
Hij, die de mensen kennis geeft:
Hij kent hun gedachten, Hij ziet hoe leeg zij zijn.
Gezegend wie door U getuchtigd worden;
en onderricht uit uw wet, mijn God.
U geeft hun rust in kwade dagen,
tot de dag dat de kwaadwilligen dalen in het graf.
God zal zijn volk niet verstoten,
Hij laat zijn erfdeel niet los.
Zijn oordeel richt zich op rechtvaardigheid;
allen die oprecht zijn zullen hiernaar leven.

Wie verheft zich tegen die onrechtplegers;
en neemt het voor mij op, als zij mij belagen?
A Was de HEER* niet mijn helper geweest,
dan was mijn ziel nu bij de doden.
L Toen ik dreigde te vallen,
hield uw liefdevolle goedheid mij staande.
A In de veelheid van mijn gedachten
geeft U vertroosting en rust aan mijn ziel.
L Kan de zetel van verderf zich beroepen op U?
Zij geven hun daden een schijn van recht.
A Zij zoeken de ziel van de rechtvaardige;
en de onschuldige veroordelen zij.
zie volgende blz.

ps 10,11

Heb 12,5v

L

IK BEN

Mt 23,27
Mt 26,56v
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L

Mijn God is mijn toevlucht, de Rots waarop ik bouw;
kwaadwilligen geeft Hij naar hun opzet:
A De HEER, onze God, Hij laat hen in hun kwaad,
door hun eigen boosheid afgesneden.

*

*

ps 61

*

psalm 95
L Laten wij juichen en zingen voor de HEER,
de lofzang doen horen voor de rots van onze redding.
A Laat ons vóór Hem verschijnen met een vreugdevol lied,
Hem vereren met zang en muziek.
L God is groot, een machtige Koning is de HEER,
ps 89,7
hoog boven engelen en heiligen* verheven.
*gelovigen
A In zijn hand zijn de diepte van de aarde en de bergen, ps 130,1
de zee die Hij schiep en het land dat Hij maakte.
L Laat ons naderen om Hem te aanbidden;
en ons buigen voor God, onze Schepper:
A Hij onze God, wij het volk dat Hij voedt,
de schapen van zijn kudde, door zijn hand geleid.
Joh 10,11
L Als je vandaag zijn stem verstaat:
wees dan niet halsstarrig, als destijds in de woestijn.
Heb 3,8
A Daar stelden zij Mij op de proef,
hoewel zij mijn werken hadden gezien.
num 14,11
L Veertig jaar heb Ik hen verdragen;
maar zij bleven dwalen,
zij wilden mijn wegen niet kennen.
A Toen heb Ik gesproken in mijn toorn*:
*buiten Gods genade
Zij zullen mijn rust niet binnengaan.
Heb 4,3

*

*

*

psalm 96
L Zing een nieuw lied voor God;
bezing Hem, heel de aarde!
A Breng dank aan God;
en verkondig zijn redding* van dag tot dag.
*jesjoeach (Jezus)
L Laat alle volken van zijn grootheid horen;
maak aan de wereld zijn wonderen bekend.
Mt 28,19
A God is groot, laat ál wat leeft Hem eren!
Ontzagwekkend is Hij, hoog boven allen verheven.
L Nietswaardig zijn de goden der mensen;
maar de HEER heeft de hemelen* gemaakt.
*engelenverblijf
A Verheven schoonheid gaat voor Hem uit,
macht en heerlijkheid vervullen zijn heiligdom.
antifoon
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L
A
L
A
L
A
L
A

Mensenfamilie, zoek naar God en belijd zijn grootheid;
kom met offers naar zijn heiligdom, vereer zijn naam.
Aanbid Hem in zijn heilige schoonheid;
heel de wereld moet ontzag voor Hem hebben.
spr 8,13
Laat de volken het horen: De HEER* regeert;
*Christus
door Hem staat de aarde vast, en wankelt zij niet.
Hij zal komen voor een oordeel,
om over de volken recht te spreken.
Joh 3,19
Dan verheugt zich de hemel, de aarde juicht;
de zee doet zich horen, en ál wat zich daarin beweegt.
Dan verheugen zich de velden en ál wat daar leeft;
de bomen in het woud zijn vol van vreugde.
Zij juichen om de HEER, want Hij komt!
Hij zal komen om de aarde te richten.
Mt 24,30
Hij oordeelt de wereld rechtvaardig, de volken naar waarheid.
Joh 5,22

*

*

*

psalm 97
L De HEER* regeert: laat juichen de aarde!
*Hebr. JAHWEH
Laat de volken zich verheugen in Hem.
A Hij is gezeten op zijn troon, in donkerheid rondom,
voor een rechtvaardig oordeel.
L Vuur gaat van zijn aangezicht uit als Hij komt;
Heb 12,29
het verteert wie Hem weerstreven.
deut 2,24
A Zijn bliksem verlicht de wereld, de aarde beeft;
de bergen* versmelten als was als Hij komt.
*machthebbers
L De hemelen* verkondigen zijn rechtvaardigheid;
*engelen
alle volken zullen zijn heerlijkheid zien.
Lc 21,27
A Dan staan zij beschaamd,
die hun eigen bedenksels verheffen boven Hem,
aan wie alle engelen hulde brengen.
Heb 1,6
L Dan is er vreugde in uw woonplaats bij de mensen;
uw rechtvaardige uitspraken verheugen uw volk.
A U alleen bent HEER en Allerhoogste,
Joh 3,13
hoog boven engelen en heiligen verheven.
L Jij die God liefhebt: keer je af van wat niet deugt.
A Hij behoedt de levens van zijn geliefden;
en redt hen uit de greep van goddelozen.
L Het licht wordt gezaaid voor de rechtvaardigen,
en vreugde voor oprechten van hart.
A Al zijn rechtvaardigen: verheug je in God;
breng Hem dank en overdenk zijn heiligheid.

*

*

*
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psalm 98
lied 160
L Zing een nieuwe melodie voor God,
Rom 6,2
die grote wonderen verricht;
die redding brengt door zijn machtige arm.
A Hij heeft zijn redding* geopenbaard;
jesjoeach (Jezus)
voor ogen van de volken zijn rechtvaardigheid getoond.
L Hij gedacht zijn liefdevolle goedheid,
en zijn trouw aan het volk dat Hem toebehoort.
A Tot de einden der aarde wordt zijn redding aanschouwd.
L Zing vol vreugde voor de HEER*, alle landen;
*Hebr. JAHWEH
juich nu en jubel, zing je psalmen bij de harp
en blaas de trompet voor je God en koning.
Joh 18,36v
A De zee laat zich horen, en al wat daar leeft;
de wereld is vervuld van gejuich.
L Rivieren, klap in de handen, en bergen: jubel tezamen;
verheug je in de HEER, want Hij zal komen!
hand 1,11
A Hij zal komen om op aarde recht te spreken;
Mt 25,31
dan oordeelt Hij de wereld rechtvaardig.
Joh 5,22

*

*

*

psalm 99
L De HEER regeert, laat de volkeren beven!
A Tussen de cherubs zetelt Hij;
laat de aarde ontzag voor Hem hebben!
L Machtig is God in zijn woonplaats bij de mensen,
hoog boven de volken verheven.
A Laat hen zijn grote naam* vereren: heilig is Hij!
L Laat hen de koning* eren in zijn macht:
Hij heerst in liefde voor het recht.
A Hij heeft zijn volk betrouwbaarheid geboden,
en een rechtvaardig oordeel.

spr 1,3
ex 25,16v
spr 18,14

*IK BEN
*Christus

Joh 5,26v

L Verhef de HEER in je leven; en buig je voor Hem neer.
A Kniel in aanbidding voor Hem neer: heilig is Hij!
1Pe 1,15
L Mozes en Aäron waren zijn priesters,
en ook Samuël vereerde zijn naam;
zij riepen tot God en Hij antwoordde hen.
A Hij sprak tot hen uit de wolk;
num 11,25
en zij hielden zich trouw aan zijn geboden,
L HEER onze God, U hebt hen geantwoord:
een vergevende God, ook als U hun fouten bestrafte.
deut 32,50
A Eer aan God! Kniel voor Hem neer in zijn heilige plaats:
heilig is de HEER, onze God!
Jes 6,3

*

*

*
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psalm 100
L Alle landen van de wereld:
zing vol vreugde voor de HEER*.
JAHWEH (IK BEN)
A Dien de HEER met blijdschap;
en kom met gejuich voor zijn aangezicht.
L Erken de HEER als je God en je Schepper:
zijn eigen volk zijn wij, de schapen van zijn weide.
Joh 10,4
A Ga binnen door zijn poorten met een dankgebed;
en kom met een lofzang in zijn voorhof.
ex 27,9
L Wees vervuld van dankbaarheid;
en verheerlijk zijn grote naam*.
IK BEN
A God is goed, zijn goedheid is eeuwig;
ps 136
van geslacht op geslacht blijft Hij trouw aan zijn volk.

*

*

*

psalm 101
L Ik wil zingen van goedheid en recht;
voor U, mijn God, doe ik de lofzang horen.
A Ik tracht eerlijk en oprecht in het leven te staan;
wanneer zult U tót mij komen?
L Ik verlang naar waarheid in mijn binnenste;
en richt mij niet op wat verkeerd is.
A Ik haat het doen van afvalligen,
ik wil daar geen deel aan hebben.
L Ik mijd het kwaad, ik blijf daar ver vandaan,
opdat het mijn hart niet besmet.
A De kwaadspreker leg ik 't zwijgen op;
trots en eigendunk: ik kan het niet verdragen.
L

Dit zegt de HEER:
Mijn blik is op hen die in de waarheid gaan,
om bij Mij te mogen verblijven.
A Zij die eerlijk en oprecht in het leven staan:
zij zijn het die Mij dienen.
L Wie het kwade bewerkt,
kan niet wonen in mijn huis.
A Wie leugens rondvertelt,
zal geen stand voor Mij houden.
L Als de nieuwe Dag aanbreekt,
doe Ik weg uit het land die niet deugen;
W Allen die kwaad bedrijven:
zij vinden geen plaats in de stad van God.

*

*

*

Lc 12,32

ps 84,11

Joh 6,39v

Mt 25,41
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psalm 102
L God, luister naar mijn bidden, ik roep tot U om hulp.
A Verberg U niet voor mij, nu ik in nood verkeer;
maar haast U mij te helpen.
L Mijn dagen vervliegen als rook;
ik ben aan het eind van mijn krachten.
A Mijn hart is verslagen, mijn eetlust verdwenen;
ik voel mij ellendig en leeg.
L Ik ben een schim van mijzelf door mijn gepieker.
A Ik ben als een eenzame vogel op ’t dak,
als een uil in de woestijn; de rust is geweken van mij.
L Heel de dag zijn mijn vijanden rondom mij;
zij schelden, zij vervloeken mij.
A Mijn eten smaakt naar as,
mijn drank vermengt zich met mijn tranen.
L Ik moet leven in uw toorn*;
*buiten Gods genade
U hebt mij verheven en weer laten vallen.
ps 22,1
A Als een schaduw gaan mijn dagen voorbij,
als gras dat verdort en vergaat.
1Pe 1,24
L Maar U, mijn God: U blijft in eeuwigheid;
elk geslacht opnieuw herinnert zich uw naam.
A U zult opstaan, over Sion* U ontfermen,
*Gods verblijf bij de mensen
als de tijd is gekomen om ons weer genadig te zijn.
hand 15,16
L Uw kinderen hebben haar lief;
en treuren om haar verval.
A Dan naderen de volken, in eerbied voor uw naam;
Joh 10,16
en hun vorsten, in ontzag voor uw grootheid.
ps 22,28
L Als de HEER verschijnt in heerlijkheid,
Joh 11,40
herbouwt Hij zijn woonplaats bij de mensen.
Heb 11,10
A Hij hoort het roepen van mensen in nood;
Hij gaat aan hun gebed niet voorbij.
Jes 61,1v
L

Dit moet worden opgetekend,
opdat het volgende geslacht het zal weten:
A Er wordt een volk geschapen,
hand 2,4v
dat de HEER* zal danken en eren.
*Hebr. JAHWEH
L God in zijn heiligdom ziet naar ons om;
uit de hemel ziet Hij neer op de aarde.
A Hij luistert naar de klacht van de gevangenen;
en bevrijdt zijn volk, ten dode opgeschreven.
L Zij verkondigen in Sion de naam* van God;
*IK BEN
en zingen voor Hem in de heilige stad.
Jes 62,11v
A Daar stromen de volken samen: allen die God willen dienen.
antifoon
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L

Wat mij aangaat: Hij heeft mijn kracht gebroken,
mijn levensdagen bekort.
A God, U die leeft van geslacht op geslacht:
neem mij niet halverwege weg.
L De aarde is door U gegrondvest,
de hemelen zijn het werk van uw handen.
A Zij vergaan, als een jas die men uittrekt;
U verwisselt ze als een jas, en zij zijn er niet meer.
L Maar U BENT in eeuwigheid,
uw jaren nemen geen einde.
A De kinderen van uw dienaars zullen veilig wonen;
hun nageslacht zal leven in uw aanwezigheid.

*

*

Mt 26,45
Heb 1,10
2Pe 3,11v
ex 3,14
Jes 65,25

*

psalm 103
lied 16
L Breng dank aan God, mijn ziel;
laat ál wat in mij is zijn naam* vereren.
*IK BEN
A Breng dank aan God, mijn ziel;
vergeet niet hoe Hij je goeddoet.
L Breng dank aan Hem,
die je fouten vergeeft en je kwalen geneest;
A die je ziel verlost van het graf;
en je kroont met liefde en ontferming.
L Hij verzadigt je ziel met het goede;
je leven wordt vernieuwd,
als een arend die zijn vederdos vernieuwt.
1Joh 3,1v
A Rechtvaardig is God in al zijn werken;
aan verdrukten verschaft Hij recht.
L Hij maakte Mozes zijn wegen bekend;
de kinderen van Israël zagen zijn werken.
A Genadig is de HEER, vol van mededogen,
geduldig, één en al goedheid en liefde.
L Hij blijft ons niet verwerpen, zijn toorn duurt niet eeuwig.
A Hij straft ons niet zoals we verdienen;
en vergeldt ons niet naar het kwaad dat we deden.
1Joh 1,8v
L

Zo hoog als de hemel is boven de aarde,
is de macht van zijn liefde voor wie Hem vrezen.
pred 12,13v
A Zover als de zonsopgang van zijn ondergang vandaan is,
zover van ons af doet Hij als onze zonden.
L Zoals een vader over zijn kinderen
ontfermt zich onze God over wie Hem eerbiedigen.
1Pe 5,6
A Hij weet dat wij gevormd zijn uit stof van de aarde;
gen 2,7
en gedenkt hoe vergankelijk wij zijn.
zie volgende blz.
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L De mens is als de bloemen in het veld:
1Pe 1,24
vandaag staan zij te bloeien, morgen zijn zij er niet meer.
A De wind strijkt er langs en zij zijn verdwenen;
zelfs de plaats waar zij leefden is hen vergeten.
L

De liefde van God blijft in alle eeuwigheid,
over allen die in eerbied voor Hem leven.
spr 28,14
A Zijn rechtvaardigheid blijft in elk volgend geslacht,
voor wie zijn belofte gedenken, zijn geboden onderhouden.
L God heeft zijn troon in de hemel gevestigd;
zijn koningschap is over heel de schepping.
A Breng Hem dank, al zijn engelen,
die zijn stem verstaan en zijn woord volbrengen.
L Breng Hem dank, jullie allen die Hem toebehoren
en zijn wil volbrengen.
A Dank God, al zijn werken, overal waar Hij heerst;
breng dank aan God, mijn ziel!

*

*

*

psalm 104
L Vereer de HEER, mijn ziel! God, U bent hoog en verheven;
A met macht en majesteit bekleed,
omgeven met glans en heerlijkheid.
1Tim 6,16
L U spreidde de hemelen uit, daarboven is uw verblijf;
U zult komen op de vleugels van de Geest.
A De engelen zijn uw boden:
uw dienaren, als vlammend vuur.
Heb 1,7
L U gaf de aarde een hecht fundament;
nu staat zij voor eeuwig vast.
A De diepte was bedekt als met een kleed;
p 148,7
tot boven de bergen stonden de wateren.
L U stond op, en zij weken terug;
zij vluchtten voor het donderen van uw stem.
A U stelde aan de wateren hun grens;
nooit zullen zij de aarde meer bedekken.
gen 9,15
L

Vanuit de bronnen vloeien de beken;
tussen de heuvels stromen zij neer en drenken ál wat leeft.
A Daarboven nestelen de vogels;
uit het geboomte klinkt hun gezang.
L Vanuit uw woning drenkt U de heuvels;
door uw werken wordt de aarde verzadigd.
A Het gras doet U groeien voor het vee,
en gewassen voor de mens om te verbouwen.
zie volgende blz.
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L

Het brood komt voort uit de aarde;
en de wijn, die 't hart van de mensen verheugt.
A Van olie* glanst het gelaat,
*heilige Geest
brood versterkt de innerlijke mens.
L De bomen van de HEER worden verzadigd,
ps 1,3
de hoge ceders die Hij plantte, waarin de vogels wonen.
A De ooievaar huist in de cypressen,
de steenbok zoekt de hoogte van de rots.
L

U gaf de maan als maat voor de seizoenen;
de zon kent de tijd van zijn ondergang.
A U spreekt, en de duisternis valt in;
de wilde dieren brullen om hun prooi.
L Zij trekken zich terug op hun legers,
als in de ochtend de zon opgaat.
A Dan gaan de mensen naar hun arbeid,
totdat de avond valt.
L God, hoe talrijk zijn uw werken, in wijsheid geschapen;
op aarde bewegen uw schepsels,
de zee krioelt van leven.
A Hier zoeken de schepen hun weg;
het monster van de zee beweegt zich in de diepte.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Ál wat leeft verwacht voedsel van U;
en U geeft het op de vastgestelde tijd.
U deelt het uit en zij nemen het tot zich;
U opent uw hand en zij worden verzadigd.
Verbergt U zich, dan staan zij verschrikt;
neemt U hun geest weg, dan vergaan zij weer tot stof.
Dan zendt U de Geest, en zij worden herschapen:
hand 2,17
het aanschijn van de aarde wordt vernieuwd.
De grootheid van God is tot in eeuwigheid;
mogen al zijn werken Hem vreugde verschaffen!
De aarde beeft als Hij haar aanziet;
de hoge bergen* staan verschrikt.
*machthebbers
Zolang als ik leef wil ik zingen voor mijn God;
en in ál wat ik doe Hem dank betuigen.
Al mijn gedachten gaan uit naar God,
naar Hem die mij vreugde doet kennen.
Zij die zondigen zullen vergaan van de aarde:
geen kwaadwillige wordt er nog gevonden.
Vereer de HEER mijn ziel,
breng dank aan God!

*

*

*

161
psalm 105
L Breng dank aan God en roep Hem aan;
maak aan de wereld zijn werken bekend.
A Zing de lofzang voor Hem;
en getuig van alle wonderen die Hij deed.
L Vereer de heilige naam* van God,
laat allen die Hem zoeken zich verheugen.
A Zie uit naar de HEER, die in macht zal verschijnen;
zoek gedurig zijn aangezicht.
L Gedenk zijn wonderen;
en houdt je aan zijn uitspraken vast:
A zijn woorden aan het nageslacht van Abraham,
de kinderen van Jakob, door Hem verkoren.
L Hij is onze God,
zijn woorden gaan over heel de aarde.
A Altijd blijft Hij zijn verbond gedenken,
zijn belofte aan duizend geslachten.
L Hij sloot een verbond met Abraham;
Hij zwoer het Israël en bevestigde het aan Jakob:
A Ik geef je het land als een eeuwig bezit;
Kanaän wordt jullie erfdeel.
L Zij waren nog met weinigen,
en vreemdelingen in het land.
A Zij trokken van volk tot volk,
van het ene naar 't andere koninkrijk.
L Hij stond niet toe dat iemand hun te na kwam;
en bestrafte de vorsten omwille van hen:
A Raak mijn gezalfden niet aan,
doe mijn profeten geen kwaad!

*Ned: IK BEN

L

Mt 25,31

Rom 4,11v

Lc 24,47

gen 17,1v
gen 28,13

De HEER* bracht hongersnood over het land;
*JAHWEH (IK BEN)
nergens was nog brood te verkrijgen.
gen 41,57
A Hij had een man voor hen uit gestuurd:
Jozef was als slaaf naar Egypte verkocht.
gen 37
L Hij werd gekweld met een ketting aan zijn voeten,
zijn ziel was in ijzeren banden geslagen;
A tot de tijd dat God zijn woord sprak:
door Gods beschikking werd hij gerechtvaardigd.
gen 41
L De Farao gaf zijn bevel: hij stelde Jozef in vrijheid;
gen 41,14
en gaf hem al zijn bezit in beheer.
gen 41,40v
A Jozef schreef aan machtigen de wet voor;
aanzienlijken leerde hij wijsheid.
L

Israël trok naar Egypte, zij verbleven hier als vreemden

zie volgende blz.
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A De Heer maakte hen zeer vruchtbaar;
zij werden al hun vijanden te sterk.
L De gezindheid in Egypte veranderde;
Gods volk werd gehaat,
de mensen keerden zich tegen hen.
A Toen zond Hij Mozes, zijn dienaar, en Aäron;
talrijke tekenen verrichtten zij.
L Duisternis zond Hij, en het land werd aardedonker;
zij deden gelijk Hij hun gebood.
A De wateren werden tot bloed,
zodat alle vissen stierven.
L Het land werd van kikvorsen vol,
tot in de kamers der vorsten.
A Hij sprak en de steekvliegen kwamen,
in zwermen over heel het land.
L Hij maakte de regen tot hagel,
in hevige onweersbuien;
wijnstok en vijgenboom werden vernield.
A Op zijn woord kwamen sprinkhanen aan;
een onnoemelijk aantal vrat alles wat groen was.
L Hij trof de eerstgeborenen van het land;
toen pas liet Farao hen gaan.
A Toen leidde Hij hen uit, met zilver en goud beladen;
niet één uit hun stammen struikelde of viel.
L
A
L
A
L
A
L
A

Egypte zag hen met blijdschap vertrekken;
overvallen door de schrik voor het volk.
De HEER ging voor hen uit in een wolk overdag,
en 's nachts in een lichtend vuur.
Gevogelte streek neer in hun kamp;
en met brood uit de hemel verzadigde Hij hen.
Hij opende de rots, en er vloeide water uit:
stromen van water in de woestijn.
Hij gedacht zijn heilig woord:
de belofte die Hij Abraham gedaan had.
Hij deed zijn volk in vreugde uitgaan;
en vervulde van blijdschap zijn uitverkoren volk.
Hij schonk hun de landen van de volken als erfdeel,
om zijn geboden te houden,
en zijn wet in acht te nemen.
Lof zij de HEER, hallelujah!

*

*

*

ex 1,7
ex 1,11

ex 7-10
Lc 10,18

ex 12,29
ex 12,36

ex 13,21

ex 16,15
ex 17,6
Joh 7,38
gen 15,13v
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psalm 106
L Hallelujah! Geef eer aan God.
A Breng dank aan God;
zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
2kron 5,13
L Wie zal van zijn grootse werken vertellen,
en geeft naar behoren eer aan God?
A Gezegend, wie zijn wetten eerbiedigt;
en steeds naar rechtvaardigheid streeft.
L Help mij, HEER, U bent uw volk toch welgezind?
Laat mij uw redding* zien.
jesjoeach (Jezus)
A Toon mij hoe groot het goed is van uw uitverkorenen;
dan zal ik mij verheugen, met uw erfdeel U vereren.
ex 34,9
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Wij hebben gezondigd;
en velerlei kwaad bedreven, evenals ons voorgeslacht.
Zij verstonden niet uw wonderen in Egypte;
maar vergaten uw trouw en werden opstandig.
Maar omwille van zijn naam* gaf Hij verlossing: *JAHWEH (IK BEN)
door zijn volk zou Hij zijn macht openbaren.
Hij gebood, en de zee viel droog;
zij gingen door de diepte als door de woestijn.
ps 135,6
Hij redde hen uit handen van hun haters,
uit de macht van de vijand verlost.
Het water bedekte de vijand, niet één bleef gespaard.
Toen geloofden zij zijn woorden;
en zongen zij de lofzang voor Hem.
ex 15,1v
Maar al gauw vergaten zij het weer:
alles wat Hij voor hen had gedaan.
Zij zochten niet zijn raad in de woestijn;
maar volgden hun begeerte, en stelden God op de proef.
Hij gaf hun wat zij vroegen,
maar deed hun ziel verkwijnen.
num 11,33
Ook werden zij opstandig in het kamp:
jaloers op Mozes en Aäron, door God apart gezet.
num 16,3
De aarde spleet open en bedekte de opstandigen;
een vuur verslond de kwaadwilligen.
Zij goten een kalf bij de Horeb;
en bogen zich hiervoor neer.
ex 32,8
Zij verruilden hun God die hun aanzien schonk
voor het beeld van een rund dat gras eet.
Zij keerden hun Redder de rug toe,
die wonderen verricht had in Egypte.
Zij vergaten hun God, en zijn grootse werk bij de Rietzee.

antifoon
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L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Toen besloot de HEER tot hun ondergang;
maar Mozes sprong voor hen op de bres.
Deze wist zijn toorn* te weerhouden,
*Gods afwezigheid
zodat Hij hen niet verwierp.
ex 32,31
Zij hadden geen vertrouwen in het beloofde land;
en hechtten geen waarde aan zijn woorden.
Zij zaten te klagen in hun tenten;
en luisterden niet naar de stem van God.
Toen keerde Hij zich tegen hen;
en verklaarde hen teniet te doen in de woestijn.
Het zou hun nageslacht slecht vergaan,
verstrooid over vele landen.
Zij liepen andere goden na en stelden God op de proef;
toen brak een plaag bij hen uit.
Maar de priester trad op en de plaag werd afgewend: num 25,1v
een rechtvaardige daad,
die hem nooit ontnomen kan worden.
Zij leden dorst en verzochten hun God;
door hun toedoen heeft Mozes gezondigd.
num 20,12
Hij sprak onbezonnen woorden bij de rots,
toen het volk opstandig was.
Zij verdreven de volkeren niet, zoals God had geboden;
maar vermengden zich met hen en leefden zoals zij.
Zij liepen dezelfde goden na;
1kon 16,31
het land werd ontwijd door hun daden.
Toen ontbrandde Gods toorn*; Hij gruwde van zijn volk,
en gaf hen in de macht van de heidenen.
Zij kwamen onder vreemde overheersing,
onderdrukt door volken die hen haatten.
Re 6,1
Hij had hen telkens weer gered;
maar zij vertrouwden op zichzelf
en volhardden in het kwaad.
Dan riepen zij tot God in hun benauwdheid;
Re 6,7
Hij hoorde hun gejammer en Hij luisterde naar hen.
Dan gedacht Hij zijn verbond en toonde zijn liefde;
bij hun onderdrukkers riep Hij mededogen op.
Red ons, God, breng uw kinderen bijeen,
om U te vereren en uw naam te bezingen.
Volk van God, breng Hem dank in alle eeuwigheid!
Laat allen hier nu op antwoorden:
Amen, eer aan God. Hallelujah!

einde boek IV

*

*

*
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BOEK V

(ps 107-150)
psalm 107
lied 17
L Breng dank aan God, want Hij is goed;
zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
ps 136
A Laat allen dit getuigen, die bevrijd zijn door de HEER:
uit heel de wereld brengt Hij hen bijeen.
L Zij dwalen door woestijn en verlatenheid;
en vinden er geen plaats om te wonen.
ps 63,3
A Zij hongeren en lijden dorst;
zij zien geen uitkomst meer.
L Dan roepen zij de HEER* aan in hun angst;
*Hebr. IK BEN
en Hij redt hen uit de benauwdheid.
A Hij brengt hen op het rechte pad;
en wijst hun de weg om een woonplaats te vinden.
L Laten zij Hem danken om zijn liefde en goedheid;
en Hem eren om zijn wonderen aan de mensen.
A De dorstende ziel heeft Hij gelaafd,
de hongerende ziel van zijn goedheid vervuld.
Mt 5,6
L
A
L
A
L
A
L
A

Er zijn er die wonen in duisternis,
gezeten in 't land van de schaduw van de dood;
gevangen in ellende als in ijzeren banden,
omdat zij Gods woorden verwerpen.
Zij verachten de raad van de Allerhoogste;
en Hij verzwaart hun hart door moeite en zorg.
Zij struikelen en vallen,
met niemand om hen te redden.
Dan roepen zij de HEER aan in hun angst;
en Hij redt hen uit de benauwdheid.
Hij leidt hen weg uit de schaduw van de dood;
en verbreekt hun ijzeren banden.
Laten zij Hem danken om zijn liefde en goedheid;
en Hem eren om zijn wonderen aan de mensen.
Bronzen deuren breekt Hij open,
ijzeren grendels breekt Hij stuk.

Dwaze mensen, opstandig en vol boosheid:
zij worden gekweld om hun verwerpelijke daden.
A Hun ziel verdraagt geen voedsel meer;
zij zijn de dood nabij.
L Dan roepen zij de HEER aan in hun angst;
en Hij redt hen uit de benauwdheid.
A Hij zendt zijn Woord en zij worden genezen,
gered uit het verderf waarin zij leefden.

Heb 12,6

Joh 8,51

L

zie volgende bladzijde

Joh 1,4
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L

Laten zij Hem danken om zijn liefde en goedheid;
en Hem eren om zijn wonderen aan de mensen.
A Laten zij het offer van hun dankbaarheid brengen;
en vol blijdschap van zijn werken vertellen.
L
A
L
A
L
A
L
A

L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Heb 13,15v

Zij bevaren de wateren met hun handelswaar;
en zien Gods werken, zijn wonderen in de diepte.
Hij spreekt - en de stormwind steekt op;
hoog verheffen zich de golven.
Hemelhoog rijzen zij op,
en gaan weer neer in de diepte;
ex 15,5
hun ziel vergaat van ellende.
Zij zwaaien en struikelen als dronkaards;
van hun wijsheid is niets meer over.
Dan roepen zij de HEER aan in hun angst;
en Hij redt hen uit de benauwdheid.
De storm wordt tot een zuchtje, en de wateren bedaren;
Hij brengt hen naar de plaats van hun verlangen.
Laten zij Hem danken om zijn liefde en goedheid;
en Hem eren om zijn wonderen aan de mensen.
Laten zij zingen temidden der gemeenschap;
en de lofzang doen klinken,
op de plaats waar de oudsten bijeen zijn.
Rivieren maakt Hij tot een kale vlakte,
en de plaats van bronnen tot dorre aarde.
Vruchtbare aarde wordt zilte grond,
om de verdorvenheid van haar bewoners.
Hij maakt de woestijn tot een waterplas;
in dorstige grond doet Hij bronnen ontspringen.
Wie hongeren doet Hij hier leven;
zij bouwen hun stad om er te wonen.
Zij bezaaien de akkers, leggen wijngaarden aan,
en verzamelen de vrucht van hun arbeid.
Door God gezegend worden zij talrijk;
Hij staat niet toe dat hun veestapel krimpt.
Dan nemen zij weer af door moeite en zorg;
hun hooggeplaatsten vernedert Hij.
Maar de armen richt Hij op uit hun ellende;
en brengt hun gezinnen tot voorspoed.
Oprechten van hart verheugen zich,
als zij zien dat het onrecht wordt buitengesloten.
Wie verstandig is slaat acht op deze dingen;
en ziet in hoe God zijn liefde betoont.

*

*

*

Lc 1,53
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psalm 108
lied 114
L God, mijn hart is gerust;
ps 57,8v
uit volle overtuiging zing ik voor U.
A Waak op, harp en citer, om de nieuwe dag te begroeten.
L Mijn God, ik wil U danken in de wereld;
met psalmen U bezingen bij de mensen.
A Uw liefdevolle goedheid is hoger dan de hemel,
uw waarheid reikt tot de wolken.
L U die boven de hemelen* verheven bent:
*engelenverblijf
laat uw heerlijkheid de aarde vervullen.
A Laat uw geliefden worden bevrijd;
antwoord mij, geef redding door uw macht.
L

Zo heeft God gesproken in zijn heiligdom:
Ik schep behagen in het land dat Mij toebehoort.
A Ik meet de landen uit, want alles is het mijne;
en mijn wetgever* komt uit Juda.
L Wie brengt mij naar de versterkte stad,
wie zal mij naar Edom geleiden?
A Bent U het niet o God, die ons verstoten had,
bent U het niet die uittrekt met ons leger?
L Wees onze hulp in alle verdrukking;
want vergeefs is de redding van mensen.
A Met God verrichten wij grote dingen;
Hijzelf zal onze vijanden verslaan.

*

*

ps 60,8v

*Christus

Lc 10,19

spr 21,31

*

psalm 109
L God die ik aanbid, blijf niet zwijgen;
de mond van boosheid en bedrog heeft zich geopend.
A Zij spreken met een valse tong:
Mt 12,24
overal hatelijke woorden, er is geen reden voor.
L Voor liefde krijg ik vijandschap;
maar ik blijf volharden in gebed.
A Zij vergelden goed met kwaad;
Mt 26,14
en haten mij als loon voor mijn liefde.
L Een slecht mens zal zijn rechter zijn,
en Satan* klaagt hem aan;
*Hebr. vijand
hij staat schuldig, zijn gebed wordt tot zonde.
A Zijn jaren zullen weinige zijn,
zijn ambt wordt door een ander ingenomen.
hand 1,20
L God blijft zijn schuld gedenken; die wordt niet uitgewist.
A Zijn zonde blijft voor God bestaan,
tot Hij zelfs de herinnering hieraan verdelgt.
zie volgende blz.
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L

Want hij dacht er niet aan liefde te bewijzen;
en vervolgde de weerloze arme.
A De vloek die hem lief was zal hem treffen;
de zegen die hij weigerde zal vér van hem blijven.
L Zijn schuld blijft als een mantel om hem heen geslagen;
en zal hem voorgoed vergezellen.
A Dit is van God het deel van mijn belagers,
van allen die mij belasteren.
Mt 12,31
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Red mij, mijn God, omwille van uw naam;
verlos mij in uw liefdevolle goedheid.
Weerloos ben ik en ellendig;
ik ben in het hart getroffen.
Ik ben gelijk een schaduw die verglijdt;
als een krekel word ik afgeschud.
Slap van het vasten, vel over been,
schudden de mensen het hoofd over mij.
Mijn God; kom mij te hulp,
verlos mij in uw liefdevolle goedheid!
Dan zullen zij het erkennen,
dat U hier de hand in hebt.
Zij vervloeken, maar van U gaat zegen uit;
zij worden beschaamd, die zichzelf verheffen,
maar uw dienaar mag zich verheugen.
Dan worden zij met oneer overdekt,
die nu mijn aanklagers zijn:
hun schande voor iedereen zichtbaar.
Ik dank mijn God met heel mijn hart;
en zing voor Hem temidden van de menigte.
Hij staat de behoeftigen terzijde;
en verlost hen van hun belagers.

*

*

*

psalm 110
L JAHWEH sprak tot mijn Heer*:
Zet u aan mijn rechterhand,
tot Ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd.
A Vanuit Sion zal God uw macht verbreiden,
om temidden van uw vijanden te heersen.
L Als uw macht zich openbaart,
zal uw volk gereed staan voor de strijd.
A In de dageraad van de nieuwe dag,
in schitterende heiligheid,
zal de keur van uw volgelingen vóór u* verschijnen.
antifoon

hand 3,18

*Christus
Mt 22,44
Heb 1,13
1Kor 15,25

Lc 22,36

*Christus
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L

Dit heeft de HEER gezworen, Hij neemt het niet terug: Heb 5,6
U zult voor eeuwig priester zijn,
op de wijze van Melchisedek*.
*rechtvaardige koning
A God is aan uw rechterhand;
in het oordeel zult u machtigen doen vallen.
Mt 25,32v
L Hij doet recht aan heel de wereld;
Joh 5,22v
talrijk zijn de verslagenen,
als de heersers worden verbroken.
A Hij drinkt onderweg uit de beek*;
*levend water: H Geest
daarom houdt hij het hoofd geheven.
ps 46,5

*

*

*

psalm 111
L Hallelujah, eer aan God!
A Ik dank Hem in een grote gemeenschap,
met allen die oprecht zijn van hart.
L Ontzagwekkend zijn Gods werken,
herkenbaar voor allen die hier vreugde in vinden.
A Al zijn handelen getuigt van zijn grootheid;
zijn gerechtigheid staat vast voor altijd.
L Genadig is God, vol van mededogen;
zijn wonderen zijn ons steeds in gedachten.
A Wie eerbiedig met Hem leeft ontvangt zijn voedsel;
nooit zal Hij zijn belofte vergeten.
L Hij toont zijn volk de kracht van zijn werken;
en voegt het erfdeel uit de volken aan hen toe.
A Zijn werken getuigen van waarheid en recht;
zijn wetten zijn betrouwbaar en staan voor altijd vast,
om in oprechtheid na te leven.
L Hij verlost zijn volk, zijn belofte is zeker;
heilig, ontzagwekkend is zijn naam*.
A Ontzag voor God brengt zijn kinderen tot inzicht;
tot in eeuwigheid zullen zij Hem danken en eren.

*

*

Joh 6,35

ex 34,9

*IK BEN
spr 1,7

*

psalm 112
L Hallelujah! Gezegend wie leeft in eerbied voor God;
en van harte zijn geboden onderhoudt.
A Je bent gezegend als je eerlijk in het leven staat;
je nageslacht wordt invloedrijk op aarde.
L Je huis wordt welvarend;
je gerechtigheid staat vast voor altijd.
A Voor de oprechten gaat een licht op in de duisternis,
rechtvaardig en vergevingsgezind, vol van mededogen.
zie volgende blz.

Rom 1,20

Fil 2,12

Joh 8,12
Mt 4,16
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L

Het gaat hun goed, die met hun naasten zijn begaan;
zij regelen hun zaken met wijsheid.
A De rechtvaardigen wankelen niet op hun weg;
in eeuwigheid blijven zij gekend.
L Zij vrezen geen slecht bericht:
hun hart is bij God, in vertrouwen op Hem.
A Hun hart is gerust, zij hebben geen angst,
als zij oog in oog met de vijand staan.
L Zij delen uit aan wie in nood verkeren;
hun rechtvaardigheid zal altijd blijven,
zij worden verhoogd tot heerlijkheid.
A Kwaadwilligen zien knarsetandend toe;
zij zullen vergaan, hun plannen voorgoed verijdeld.

*

*

Jak 1,27

Lc 10,19

*

psalm 113
L Hallelujah, eer aan God!
Laat ieder die Hem liefheeft zijn naam* vereren.
*IK BEN
A Breng dank aan Hem, nu en in alle eeuwigheid.
L Van de opgang van de zon tot waar hij ondergaat
moet Hij zijn geëerd en aanbeden.
A Hoog boven alle volken is de HEER*;
*JAHWEH (IK BEN)
zijn grootheid is ver boven engelen verheven.
L Wie is gelijk aan onze God, die hoog verheven woont; Jes 57,15
A die zeer laag neerziet,
naar de hemel* en naar de aarde*?
*engelen en mensen
L Armen richt Hij op uit hun vernedering,
behoeftigen uit hun ellende.
Lc 1,52
A Hij geeft hun een plaats bij de edelen,
bij de aanzienlijken van zijn volk.
L De onvruchtbare maakt Hij tot gelukkige moeder;
1Sam 2,5
Hij doet haar in blijdschap wonen.
A Hallelujah, eer aan God!

*

*

*

psalm 114
L Gods volk trok weg uit Egypte,
uit het land met een vreemde taal.
A Juda werd tot zijn heiligdom,
het volk van Israël zijn domein.
L De zee zag het en vluchtte weg,
de Jordaan keerde terug op zijn loop.
A De bergen sprongen als rammen op,
de heuvels huppelden als lammeren.
zie volgende blz.

ex 14,42
ex 12,50
gen 49,10
ex 14,27
Joz 3,13v
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L

Wat was het, zee, dat je vluchtte,
en jij, Jordaan, dat je terugging;
A jullie bergen, dat je opsprong als rammen,
en heuvels, dat je huppelde als lammeren?
L Aarde, beef! Je staat voor het aangezicht van God;
wees dan vol van ontzag voor Hem.
A Eer Hem, die water uit de rots doet vloeien:
stromen van water in de woestijn!

*

*

spr 3,7
1Pe 1,17
num 20,8
Joh 7,38

*

psalm 115
L Niet aan ons, God, niet aan ons komt de eer toe.
A Uw naam worde geheiligd,
om uw liefdevolle goedheid en uw waarheid.
L Waarom zouden de mensen zeggen:
Waar is dan die God van jullie?
A Onze God is in de hemel; Hij doet ál wat Hem behaagt.
L De mensen maken hun eigen goden,
daar is geen leven in.
A Wie hierop hun vertrouwen stellen,
zijn aan de doden gelijk.
L Volk van God: vertrouw op de HEER*.
*Hebr. IK BEN
A Hij is je Helper en Beschermer.
L Heilig volk van priesters: vertrouw op de HEER.
1Pe 2 2,9
A Hij is je Helper en Beschermer.
L Allen die Hem vrezen: vertrouw op de HEER.
pred 5,6
A Hij is je Helper en Beschermer.
L
A
L
A
L
A
L
A

Onze God: Hij denkt aan ons,
Hij zegent zijn volk en zijn priesters.
Hij zegent hen die leven in diep ontzag voor Hem,
1Pe 5,6
de kleinen zowel als de groten.
Moge God jullie talrijk maken;
en met al jullie kinderen zegenen.
Wees gezegend door de HEER,
die de hemel* en de aarde* heeft geschapen.
*engelen en mensen
De hemel, hoog en verheven,
is de hemel van de HEER.
Aan de mens gaf Hij de aarde,
als plaats om er te wonen.
De doden zullen God geen dank betuigen:
zij die in de stilte zijn neergedaald.
Maar wij brengen dank aan God,
van nu af aan, en tot in eeuwigheid. Hallelujah!

*

*

*
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psalm 116
lied 85
L Ik houd van God, Hij hoort mijn stem, mijn smeken;
ja, Hij luistert werkelijk naar mij!
A Hij hoort mijn gebed;
daarom blijf ik tot Hem roepen, heel mijn leven.
L De schrik voor de dood had mij bevangen;
hevig overviel mij de angst voor het graf.
A Ik riep in mijn benauwdheid tot de HEER:
mijn God, wees mij genadig, red mijn leven!
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Genadig is de HEER*, en rechtvaardig;
vol ontferming is onze God.
De HEER zal hen bewaren,
die eenvoudig zijn van geest.
Ik was geheel verslagen,
maar mijn God heeft mij verlost.
Kom tot rust mijn ziel,
Hij heeft het voor je volbracht!
U redt mijn ziel van de dood;
mijn tranen zijn gedroogd, ik zal niet vallen.
Nu ga ik mijn weg voor het aangezicht van God;
het land van de levenden mag ik betreden.
Ik heb mij gehouden aan mijn geloof,
ook toen ik in benauwdheid geen uitkomst zag;
ook toen ik dacht in mijn verwarring:
Geen mens die te vertrouwen is!
Hoe kan ik God alle goeds ooit betalen:
ál wat Hij heeft welgedaan aan mij?
Zijn verlossing zal ik dag aan dag gedenken,
zijn naam zal mij gedurig op de lippen zijn.
Mijn gelofte aan God zal ik betalen,
temidden van zijn gemeenschap.
De HEER: Hij kent de zijnen;
het lot van zijn heiligen* is kostbaar in zijn ogen.
U wil ik dienen, U alleen,
die de last van mijn schouders hebt genomen.
Nu offer ik God mijn dankbaarheid;
zijn naam zal mij gedurig op de lippen zijn.
Zijn volk zal er getuige van zijn,
hoe ik mijn gelofte betaal:
in de voorhof van het Huis van de HEER,
in uw midden, stad van God!

*

*

*

ps 86,7

*Hebr. JAHWEH

Mt 5,3

Joh 19,30

Heb 11,14
Jak 1,3

ps 56,13

*gelovigen
Mt 11,28
Heb 13,15

Heb 12,22v
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psalm 117
L Alle volkeren der aarde: breng dank aan God!
A Vereer Hem, wáár ook ter wereld.
L Overvloedig is zijn liefdevolle goedheid voor ons.
A Zijn waarheid is in eeuwigheid dezelfde. Hallelujah!

*

*

*

psalm 118
lied 44
L Breng dank aan God want Hij is goed;
A zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
ps 136
L Laat heel zijn volk dit steeds herhalen:
A Zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
L Laat zijn priesters tezamen dit belijden:
A Zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
L Laat allen dit beamen, die leven in eerbied voor God: ps 34,8v
A Zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
L In mijn benauwdheid riep ik tot God.
A Hij antwoordde mij, en gaf mij ruimte van leven.
2Sam 22,20
L Wat kunnen de mensen mij nog doen?
Heb 13,6
A Als God met mij is,
zie ik met vertrouwen op mijn belagers.
L Het is beter bij de HEER* je hulp te zoeken,
*JAHWEH (IK BEN)
dan op mensen je vertrouwen te stellen.
A Het is beter bij de HEER je hulp te zoeken,
dan op machtige beschermers te vertrouwen.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L

Mijn vijanden zijn overal om mij heen.
Ik verjaag hen in de naam van de HEER.
Zij zijn rondom mij, waar ik ook ga.
Ik verjaag hen in de naam van de HEER.
Zij zijn om mij heen als een bijenzwerm;
maar zij verdwijnen, zo snel als een doornenvuur dooft.
Ik verjaag hen in de naam van de HEER.
Zwaar was ik getroffen, ik kwam welhaast ten val;
toen vond ik mijn God aan mijn zijde.
Uit Hem is mijn kracht en mijn blijdschap,
Hij is mij tot redding* geweest.
jesjoeach (Jezus)
Hoor: het gejuich om de zege
klinkt op uit de huizen der rechtvaardigen.
De hand van de HEER verricht machtige daden.
De HEER ondersteunt mij door zijn rechterhand.
De hand van de HEER verricht machtige daden.
Ik zal niet sterven maar leven;
en verhalen wat mijn HEER voor mij deed.

zie volgende blz.
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A Hij heeft mij wel zwaar getuchtigd,
maar aan de dood mij niet overgegeven.
L De deur der rechtvaardigheid gaat open.
A Ik mag binnengaan en God mijn dank betuigen.
L Zie, dit is de deur van de HEER.
A De rechtvaardigen gaan hierdoor naar binnen.
L Mijn God, ik wil U mijn dank betuigen.
A U, mijn Redder, U antwoordt mij.
L De steen die de bouwers hebben afgekeurd:
hij is tot hoeksteen geworden.
A Zo heeft de HEER het bewerkt,
het is een wonder in onze ogen.
L Dit is de nieuwe dag die God ons heeft gegeven.
A Laten wij juichen, ons samen verheugen!
L Heer, ik smeek U: breng ons redding!
A Heer, ik smeek U: geef ons voorspoed!
L Gezegend hij die komt in de naam van de HEER.
A Wij zegenen jullie uit het huis van de HEER.
L Hij is onze God, Hij brengt licht in ons leven;
A Wij brengen onze offers naar het altaar.
L U bent mijn God, U wil ik mijn dank betuigen.
A U bent mijn God, U alleen wil ik vereren.

*

*

Joh 10,7v

Mt 21,42
hand 4,9v
1 Pe 2,7
2Kor 6,2

Mt 21,9
Joh 8,12

*

psalm 119
1-8 L Gezegend zijn zij die vlekkeloos leven;
en de wet van de HEER* onderhouden.
A Gezegend zij, die zijn getuigenis bewaren;
en Hem van ganser harte zoeken.
L Zij plegen geen onrecht,
maar gaan in zijn wegen voort.
A U gaf richtlijnen aan,
om ijverig na te leven.
L Ach, waren mijn wegen vast,
met uw voorschriften voor ogen!
A Dan stond ik nooit beschaamd,
met uw geboden in gedachten.
L Van ganser harte dank ik U,
als ik uw verordeningen kennen leer.
A Uw getuigenissen wil ik onderhouden;
verlaat mij niet geheel en al!
antifoon

Heb 12,6

*IK BEN
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9-16

L
A
L
A
L
A
L
A

17-24 L
A
L
A
L
A
L
A

Hoe moet een leerling zijn weg bewaren?
door zich te houden aan uw woord.
Ik zoek naar U met heel mijn hart;
laat mij niet wijken van uw geboden.
Uw woord berg ik diep in mijn hart,
om nimmer te zondigen tegen U.
Mijn God, U bent alles voor mij;
leer mij uw voorschriften te volgen.
De woorden van uw mond:
mogen zij mij steeds op de lippen zijn.
Ik verheug mij in de weg van uw getuigenis,
meer dan over alle rijkdom.
Uw voorschriften blíjf ik overdenken,
om uw weg te kunnen gaan.
Uw regels zijn mijn vreugde,
uw woord vergeet ik niet.

Mt 22,37v

Doe goed aan uw dienaar;
wek mij tot leven naar uw woord.
Open mij de ogen,
om de wonderen van uw wet te ontwaren.
Een vreemdeling ben ik op aarde;
1Pe 2,11
houd uw geboden voor mij niet verborgen.
Ik verga van verlangen, altijddoor,
om uw raad te kunnen verstaan.
U bestraft de overmoedigen,
die - vér van uw geboden - leven onder een vloek.
Verlos mij van spot en verachting;
Mt 5,11v
aan uw uitspraken houd ik mij vast.
Al spannen de machthebbers samen tegen mij:
uw dienaar overdenkt uw bevelen.
Mt 20,17v
Uw uitspraken geven mij blijdschap,
mijn raadgevers zijn zij.

25-32 L

Mijn ziel kleeft aan het stof;
maak mij levend door uw woord.
A Ik vertrouw mijn weg aan U toe;
antwoord mij en leer mij de eisen van uw wet.
L Help mij op de weg die uw voorschriften wijzen,
opdat ik uw wonderen mag verstaan.
A Mijn ziel kwijnt weg van verdriet;
richt mij weer op naar uw woord.

zie volgende blz.

Mt 19,23
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L

Weerhoud mij van onoprechtheid;
geef mij genadig uw wet in 't hart.
A De weg van de waarheid wil ik gaan,
met uw geboden voor ogen.
L Aan uw getuigenis houd ik vast;
laat mij niet beschaamd staan, mijn God.
A Op de weg van uw geboden snel ik voort;
U brengt ruimte in mijn leven.

33-40 L
A
L
A
L
A
L
A
41-48 L
A
L
A
L
A
L
A

Leer mij, HEER, uw voorschriften te volgen;
en uw weg ten einde toe te gaan.
Maak mij wijs om uw wet te verstaan,
en van harte te onderhouden.
Help mij het pad van uw geboden te gaan,
waarop ik vreugde vind.
Laat mij zijn gericht op wat U vraagt;
en niet op geld en goed.
spr 20,10
Laat mijn aandacht niet gaan naar ijdele dingen,
maar doe mij leven op uw weg.
Doe aan uw kind uw belofte gestand,
want ik leef in eerbied voor U.
Behoed mij voor beschamende daden;
ik verafschuw dat;
maar ál wat U verordent is goed.
Ik verlang uw voorschriften te volgen;
laat mij leven in uw rechtvaardigheid.
Mijn God, doe mij uw goedheid ervaren;
toon mij uw redding*, naar uw belofte.
Dan heb ik een antwoord voor mijn spotters;
want op uw woord wil ik bouwen.
Laat uw waarheid niet wijken van mij;
op uw verordeningen stel ik mijn hoop.
Op uw wet wil ik gedurig mij richten,
alle dagen van mijn leven.
Uw richtlijnen zoek ik,
die mij ruimte geven om verder te gaan.
Van uw uitspraken zal ik getuigen,
zelfs voor koningen, onbeschroomd.
Ik houd van uw geboden,
zij zijn mij boven alles lief.
Uw geboden zijn alles voor mij;
wat U voorschrijft is mij steeds in gedachten.

*jesjoeach
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49-56 L Gedenk uw woord aan uw dienaar;
hierop is mijn hoop gericht.
A Dit is mijn troost in mijn ellende:
uw woord dat mij tot leven brengt.
L Zelfingenomen mensen bespotten mij;
maar uw wet verlaat ik niet.
A Als ik denk aan uw oude verordeningen,
dan voel ik mij gerust, o God.
L Ik word door ijver verteerd,
want kwaadwilligen keren zich tegen uw wet.
ps 69,10
A Uw regels zijn als muziek voor mij,
in het huis waar ik woon als een vreemde.
Heb 11,13
L In de nacht overdenk ik uw naam*,
*JAHWEH (IK BEN)
en de wet die U hebt gegeven.
A Het goede deel is mij toegevallen,
ps 16,6
omdat ik uw opdrachten nakom.
57-64 L
A
L
A
L
A
L
A

De HEER is mijn deel;
ik heb beloofd uw woorden na te leven.
Ik roep U aan met volle overgave;
wees mij genadig naar uw belofte.
Ik bewaak mijn gangen;
laat mijn voeten de weg van uw uitspraken gaan.
Ik verval niet tot laksheid,
maar beijver mij uw wetten na te leven.
Kwaadwilligen omsingelen mij;
maar uw wet vergeet ik niet.
Midden in de nacht sta ik op om U te danken
ps 42,9
voor uw rechtvaardige besluiten.
Ik voeg mij bij hen die ontzag voor U hebben;
en uw bevelen ter harte nemen.
De aarde is vervuld van uw goedheid.
Leer mij HEER, wat U van mij verlangt.

65-72 L

U hebt uw dienaar welgedaan,
getrouw aan uw belofte.
A Geef mij inzicht en een helder oordeel,
vertrouwend op uw geboden.
L Vóór ik in verdrukking kwam dwaalde ik af;
maar nu leef ik naar uw woord.
A U bent goed, mij welgezind;
leer mij uw voorschriften kennen.

zie volgende blz.

spr 3,12

178
L

Mensen, in hun eigenwaan, belasteren mij;
maar ik volg van harte uw bevelen.
A Hun hart is vet en ongevoelig;
maar ik houd mij aan uw wet.
L Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest:
zo leerde ik uw wetten begrijpen.
A De woorden van uw mond zijn mij liever
dan duizenden stukken zilver en goud.

73-80 L
A
L
A
L
A
L
A
81-88 L
A
L
A
L
A
L
A

Uw handen hebben mij gevormd.
Geef mij inzicht om uw wet te verstaan.
Zij verheugen zich in mij, die U vrezen;
want uw geboden zijn mijn leidraad.
God, ik weet dat U rechtvaardig handelt;
spr 4,13
U bracht mij in verdrukking, en U bleef mij trouw.
Uw liefde is mijn troost,
zoals U het uw dienaar beloofd had.
Doe mij leven in uw tedere ontferming,
met als enige vreugde uw wet.
ps 40,8
Maak die hoogmoedigen te schande;
zij halen met hun laster mij neer,
die leeft naar uw wet.
Mt 12,25
Zij zullen tót mij komen, die U eren,
omdat zij uw geboden verstaan.
Mt 22,37v
Maak mij onverdeeld van hart, om U te dienen; Mt 6,24
opdat ik niet beschaamd kom te staan.
Mt 7,23
Hevig verlangt mijn ziel naar uw redding*;
*jesjoeach
uit uw woord put ik mijn hoop.
Gedurig zie ik uit naar uw belofte;
wanneer komt U mij troosten?
Ik ben als een leren zak in de rook;
maar uw wet vergeet ik niet.
Hoevele zijn de dagen van uw dienaar,
wanneer komt U oordelen al mij vervolgers?
Zij trachten in hun trots mij in de val te lokken;
zij slaan uw wet in de wind.
Mt 12,13v
Al uw geboden zijn waarheid;
kom mij te hulp, zij vervolgen mij met leugens.
Zij hebben mij bijna verdelgd van de aarde;
maar uw bevelen vergeet ik niet.
Wek mij in uw liefde tot leven,
om uw geboden te kunnen volbrengen.

179
89-96 L God, uw woord
staat voor eeuwig vast in de hemel.
A Uw waarheid is van geslacht op geslacht;
vast staat de aarde, door U gegrond.
L Zij staan sterk, die U dienen,
omdat zij uw verordeningen kennen.
A Was uw wet niet mijn vreugde geweest,
dan was ik in ellende ten onder gegaan.
L Nooit vergeet ik uw bevelen,
waardoor U mij tot leven brengt.
A Aan U behoor ik toe;
red mij, ik zoek uw wil te verstaan.
L Kwaadwilligen zoeken mijn ondergang,
maar ik houd aan uw voorschriften vast.
A Ook het volmaakte zag ik vergaan;
maar zonder einde is uw gebod.
97-104

L
A
L
A
L
A
L
A

HEER, hoe lief heb ik uw wet!
Heel de dag houd ik haar in gedachten.
Uw wet maakt mij wijzer dan de vijand;
altijd staat mij uw gebod voor ogen.
In inzicht overtref ik mijn meesters;
want ik ga van u uitspraken uit.
Ik heb meer begrip dan grijsaards,
omdat ik uw bevelen volg.
Ik hoed mij voor elke verwerpelijke weg;
aan uw woord wil ik mij houden.
Ik wijk niet af van wat recht is bij U;
U bent het die mij leert.
Hoe zoet zijn mij uw woorden,
heerlijker dan honing in de mond.
Uw uitspraken geven mij inzicht;
daarom haat ik elke slechte weg.

Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
een licht op mijn pad.
A Ik heb het gezworen en ik doe het gestand:
uw goede regels na te leven.
L Ik word ál te zeer verdrukt;
HEER, doe mij leven naar uw woord.
A Aanvaard mijn offer, de gelofte die ik deed;
en leer mij uw voorschriften kennen.

Mt 22,37

Mt 22,37

Joh 8,26

105-112 L

zie volgende blz

Joh 1,4

180
L

Mijn leven is voortdurend in gevaar,
maar uw wet vergeet ik niet.
A Kwaadwilligen trachten mij klem te zetten;
maar ik wijk niet van uw opdrachten af.
L Uw wet werd voor altijd de mijne,
hierin heb ik mijn vreugde gevonden.
A Ik heb mijn hart erop gezet
al uw geboden nauwgezet te volgen.

113-120 L
A
L
A
L
A
L
A
121-128 L
A
L
A
L
A
L
A

Mt 22,15

Lc 10,27
Mt 5,19

Van halfslachtigheid heb ik een afkeer;
Lc 16,13
mijn liefde gaat uit naar uw wet.
U bent mijn schild en mijn beschermer;
ik put hoop uit uw woord.
Ga weg bij mij, jij die kwaad bedrijft;
aan Gods geboden wil ik mij houden.
Steun mij naar uw belofte;
beschaam niet mijn verwachting,
doe mij leven.
Versterk mij en wees mij tot redding*,
*Hebr. jesjoeach
dan zal ik steeds uw voorschriften volgen.
U wijst hen af, die van uw voorschriften wijken:
zij zijn één en al misleiding en bedrog.
Mt 23,25
U vaagt de goddelozen weg als schuim;
maar ik heb uw uitspraken lief.
Ik beef van ontzag voor U;
spr 1,7
uw oordelen wil ik eerbiedigen.
Wat goed is en rechtvaardig streef ik na;
laat mij niet in de macht van onderdrukkers.
Sta in voor uw kind, breng een keer in mijn lot;
laat hooghartigen mij niet verdrukken.
Ik verga van verlangen naar uw redding,
naar uw Woord dat gerechtigheid brengt.
Handel met mij in liefde en goedheid;
en onderricht mij uit uw wet.
God, Ik ben uw dienaar;
geef mij inzicht om uw wil te verstaan.
Het is tijd voor de HEER om te handelen:
zij hebben gebroken met uw wet!
Mt 7,23
Uw geboden zijn mij liever dan goud,
dan het allerzuiverste goud.
Lc 12,33
Al uw uitspraken acht ik rechtvaardig;
van dwaalwegen heb ik een afkeer.
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129-136 L
A
L
A
L
A
L
A
137-144 L
A
L
A
L
A
L
A
145-152 L

Uw uitspraken, zo goed en waar:
mijn hart is hieraan gehecht.
Uw woord geeft licht aan wie binnengaan,
onwetenden worden wijs.
Ik open mijn mond en ik hijg,
zo verlang ik naar uw geboden.
Kom tót mij en wees mij genadig;
nader tot hen die uw naam vereren.
Laat uw woord mijn schreden richten,
opdat het kwaad geen vat op mij krijgt.
Maak mij vrij van het dwingen van mensen,
dan zal ik uw bevelen onderhouden.
Doe uw aangezicht over mij lichten;
en leer mij uw voorschriften te verstaan.
De tranen staat mij in de ogen,
omdat de mensen niet leven naar uw wet.
God, U bent rechtvaardig;
uw verordeningen leren mij wat recht is.
Uw uitspraken zijn goed en waar;
volkomen betrouwbaar zijn zij.
Ik brand van ijver voor U;
want mijn vijanden vergeten uw woord.
Uw woord is smetteloos zuiver;
uw dienaar heeft het lief.
Ik ben niet in tel en ze zien op mij neer,
maar uw voorschriften laat ik niet los.
Uw recht is recht voor alle eeuwen,
uw wet bevat de waarheid.
Ook al lijd ik verdriet en onderdrukking:
uw geboden blijven mij verheugen.
Uw uitspraken zijn geldig voor altijd;
geef mij inzicht, om hiernaar te leven.

Ik roep tot U met heel mijn hart;
antwoord mij,
aan uw voorschriften wil ik mij wijden.
A Ik blijf tot U roepen: Verlos mij, mijn God;
naar uw uitspraken wil ik leven.
L Ik roep tot U, al vóór de dag aanbreekt;
mijn hoop is gevestigd op uw woord.
A Elke avond roep ik U aan;
en sluit ik de dag met uw woord te overwegen.

zie volgende blz.

num 6,22v

Mt 22,36v

182
L

Mijn God, hoor mij aan,
houd mij gericht op uw oordeel.
A Zij komen naderbij, die mij vervolgen;
in hun boosheid verlaten zij uw wet.
L HEER, U bent ons nabij;
uw wetten bevatten de waarheid.
A Van jongs af aan
ben ik vertrouwd met uw geboden;
U hebt ze mij gegeven als een vast fundament.

153-160 L
A
L
A
L
A
L
A
161-168 L
A
L
A
L
A
L
A

Zie mijn ellende en kom mij te hulp,
want ik houd mij aan uw wet.
Voer mijn rechtsgeding en verlos mij;
wek mij tot leven naar uw belofte.
Kwaadwilligen, vér van hun redding:
zij zoeken uw voorschriften niet.
Onmetelijk is uw ontferming;
vernieuw door uw wetten mijn leven.
Zovelen die mij vervolgen,
en naar het leven staan;
maar ik houd mij aan uw uitspraken vast.
Ik betreur de afvalligen:
zij trekken zich niets aan van uw woord.
U ziet hoe uw wetten mij ter harte gaan;
doe mij in uw goedheid hiernaar leven.
God, uw woorden zijn waarheid,
zij staan voor altijd vast.
Vorsten vervolgen mij zonder reden;
maar ik zet eerbiedig mijn hart op uw woord.
God, ik ben verrukt over uw woorden,
als vond ik een kostbare schat.
Onwaarheid haat ik: het vervult mij van afkeer;
al mijn liefde gaat uit naar uw wet.
Zeven keer per dag breng ik U dank,
om uw goede verordeningen.
Zij delen in uw vrede, die hechten aan uw wet;
niets, dat hun de toegang kan beletten.
Vol verlangen zie ik uit naar uw redding*; *jesjoeach (Jezus)
uw geboden wil ik volvoeren.
Ik houd mij aan uw uitspraken vast;
mijn hart verheugt zich hierin.
Uw bevelen en geboden onderhoud ik;
U kent mijn levensgang.

183
169-176 L
A
L
A
L
A
L
A

Hoor mij, HEER, als ik U aanroep;
geef mij inzicht, zoals U hebt beloofd.
Hoor mijn smeekgebed,
maak mij vrij naar uw belofte.
Mijn mond zal spreken van uw hoogheid:
van U, die mij uw wetten onderwijst.
Van uw belofte wil ik spreken;
al uw geboden getuigen van rechtvaardigheid.
Uw hand ondersteunt mij;
voor uw opdrachten heb ik gekozen.
Naar uw redding zie ik uit; in uw wet verheug ik mij.
Laat mij leven om U te bezingen;
uw voorschriften zijn mij tot leidraad.
Zwerf ik rond als een schaap dat verdwaald is:
zoek dan uw dienaar, ik vergeet niet uw geboden.

*

*

*

psalm 120
L In mijn angst riep ik tot God en Hij antwoordde mij!
A God, bewaar mijn tong voor onoprechtheid,
dat ik de waarheid niet zal verdraaien.
ps 51,8
L Wat is het loon van een leugenmond,
wat geeft Hij jou die bedrog pleegt?
A De pijlen van een held, gloeiende kolen worden je deel.
L Te lang al moet ik leven temidden van geweld,
bij hen die de vrede haten.
A Ik zoek de vrede; maar als ik spreek zijn zij uit op strijd.

*

*

*

psalm 121
lied 86
L Ik sla mijn ogen op en zie de bergen aan:
komt daar mijn hulp vandaan?
A Mijn hulp is van mijn God,
die hemel* en aarde* geschapen heeft.
*engelen en mensen
L Hij houdt je vast, zodat je voet niet wankelt;
Hij behoedt je, Hij zal heus niet slapen.
A Hij die zijn volk behoedt: Hij rust niet en valt niet in slaap.
L De HEER* is je Behoeder, als een schaduw steeds aan je zijde.
A De zon zal je niet schaden overdag;
de maan is je licht als de nacht is gevallen.
L De HEER zal je voor alle kwaad behoeden;
A Hij is het, die de ziel in leven houdt.
L De HEER zal je behoeden, als je uitgaat, als je thuiskomt,
A vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.

*

*

*

184
psalm 122
lied 87
L Ik was verheugd, toen zij mij zeiden:
Laten wij gaan naar het Huis van de HEER.
A Onze voeten staan in uw poorten, Jeruzalem;
stad van God, u bent gebouwd tot een volkomen eenheid.
L Het volk van God trekt volgens voorschrift op,
om Hem te danken en te eren.
A Hier staan de rechterstoelen klaar:
Mt 19,28
de zetels van het huis van David.
L

Bid om vrede voor de stad van God;
om welzijn voor allen die haar liefhebben.
A Mag er vrede zijn binnen uw muren
en rust in uw verblijven.
L Omwille van mijn broeders en mijn zusters
bid ik om vrede voor de stad van God.
A Uit liefde voor het huis van God
wil ik het goede voor u zoeken.

*

*

ps 87

ps 48

*

psalm 123
lied 89; lied 122
L Ik sla mijn ogen op, en zie naar omhoog.
A Ik zie op naar U, mijn God, die in de hemel woont.
L De ogen van de leerling volgen zijn baas;
en een meisje volgt de handen van haar meesteres.
A Zo zijn onze ogen op de HEER* onze God,
*Hebr. JAHWEH
tot de dag dat Hij ons genadig wil zijn.
L Help ons, HEER, en wees ons genadig;
wij zijn méér dan verzadigd van verachting.
A Mensen, vol van trots en eigenwaan:
wij zijn murw van hun spot en verachting.

*

*

*

psalm 124
L Waar zouden wij zijn, was God niet met ons geweest?
zijn kinderen kunnen dit beamen.
A Als God niet met ons was geweest,
toen de mensen zich tegen ons keerden,
dan hadden zij ons levend verslonden.
L Zij hadden als de wateren ons weggevaagd,
in hun woede had die vloed onze zielen verzwolgen.
A Mijn ziel was verzwolgen in die vreselijke vloed.
L Breng dank aan God;
Hij geeft ons niet prijs.
A Hij staat het niet toe, dat zij ons verscheuren.
zie volgende blz

Jes 57,20
gen 9,11
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L

Onze ziel is ontsnapt,
ontkomen uit het net van de vogelvanger.
A Het net is gescheurd,
en wij zijn ontkomen!
L Onze hulp is in de naam van de HEER,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.

*

*

ps 91,3

*

psalm 125
L Wie vertrouwen op God zijn als de Sionsberg,
die niet wankelt, maar altijd zal blijven.
A Rondom Jeruzalem verheffen zich de bergen;
zo is Hij rondom zijn volk, nu en tot in eeuwigheid.
L De macht van het kwaad
drukt niet eeuwig op de rechtvaardigen.
A Zij zouden anders bezwijken,
en deel aan het onrecht krijgen.
L God, doe goed aan wie goed zijn,
aan allen die oprecht zijn van hart.
A Allen die dwaalwegen volgen,
doet Hij vergaan met wie onrecht bedrijven.
L Vrede over het volk van God!
A Amen.

*

*

*

psalm 126
L Toen de HEER Sions ballingen deed wederkeren,
toen was 't of wij droomden.
A Wij lachten en wij juichten,
en wij jubelden van blijdschap.
L De mensen zeiden over ons:
Hun God doet wonderen aan hen!
A Werkelijk, God deed een wonder aan ons;
daarom zijn wij van vreugde vervuld.
L

HEER, breng een keer in ons lot,
wend het onheil van ons af.
A Wie zaaien onder tranen,
zullen maaien met gejuich.
L Hij gaat in moeite voort,
die de zaadbuidel* draagt.
A Hij zal komen met gejuich,
met zijn oogst* in zijn armen.

*

*

Mt 9,38

*het evangelie

*
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psalm 127
L Als de HEER het huis niet bouwt,
dan zwoegen de bouwers vergeefs.
spr 10,22
A Als God de stad niet bewaakt,
dan waken de wachters vergeefs.
L Het is tevergeefs dat je vroeg opstaat,
en ploetert tot laat in de avond.
A De HEER ziet het hart aan;
Hij geeft het zijn geliefden in de slaap.
ps 16,7
L Kinderen zijn een erfdeel van God;
de vrucht van de schoot is een beloning.
A Als pijlen in de hand van de strijder,
zo zullen je kinderen zijn.
L Gelukkig de mens, die zijn pijlkoker hiermee gevuld heeft.
A Je zult niet beschaamd staan,
als je openlijk de vijand bestraft.

*

*

*

psalm 128
L Gezegend zij die leven in ontzag voor de HEER;
spr 1,7
en zijn weg begaan.
A Gezegend zul je zijn, het zal je goed gaan;
je zult de vrucht van je arbeid genieten.
L Je vrouw is als een vruchtbare wijnstok in je huis;
sterk en gezond zijn je kinderen aan je tafel.
A Zo wordt de mens gezegend,
die leeft in eerbied voor God.
spr 10,27
L De HEER* zal je zegenen uit Sion,
*JAHWEH (IK BEN)
om het goede te aanschouwen in de stad van God,
alle dagen van je leven.
A Je zult het kroost van je kinderen zien;
vrede over het volk van God!

*

*

*

psalm 129
L Van jongs af aan heb ik geleden onder hen;
Gods volk kan dit beamen.
A Van jongs af aan heb ik geleden;
maar de overhand kregen zij niet.
L Zij ploegen op mijn rug; zij maken hun voren lang.
A Maar God is rechtvaardig;
Hij doet de macht teniet van goddelozen.
L De HEER* zal hen beschaamd doen staan;
*JAHWEH (IK BEN)
dan deinzen zij terug, die Sion haat toedragen.
zie volgende blz.
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A Zij zijn als gras op een rieten dak:
al vóór je het uittrekt is het verdord.
L Het wordt geoogst noch ingezameld,
niet in bossen in de schuur opgeslagen.
A Zij horen niet de groet van de levenden:
God zij met u, wees gezegend in de naam van de HEER!

*

*

*

psalm 130
lied 93
L Uit de diepte roep ik tot U;
HEER, hoor mij als ik U aanroep!
A Luister naar mijn stem, hoor mijn luide smeekgebed.
L Als U alleen onze schuld zou zien:
God, wie kon voor U bestaan?
A Maar bij U is steeds opnieuw vergeving,
voor allen die leven in eerbied voor U.
Heb 10,31
L Vol verlangen zie ik uit naar mijn God;
mijn ziel verwacht Hem, ik hoop op zijn woord.
A Mijn ziel verlangt naar God,
meer nog dan bewakers naar de morgen.
L Volk van God, stel je hoop op de HEER:
*Hebr. JAHWEH
in zijn liefde maakt Hij je vrij.
Joh 8,31v
A Hij brengt zijn volk verlossing;
en wentelt de schuld van hen af.

*

*

*

psalm 131
L God, ik ben niet trots en niet hoogmoedig;
ik steek mijzelf niet in de hoogte.
A Ik bemoei mij niet met dingen, die te hoog voor mij zijn;
ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht.
ps 62
L Als een kind dat bij de moeder heeft gedronken,
zo is mijn ziel tot rust gekomen.
A Volk van God, hoop op de HEER, die eeuwig doet leven.

*

*

*

psalm 132
L HEER, gedenk uw dienaar David,
en alles wat hij heeft doorstaan.
A Gedenk zijn woorden, zijn belofte aan de God van Jakob:
L Ik wil mijn huis niet binnengaan,
ik leg mij niet te rusten en ik gun mijzelf geen slaap;
A ik wil mijn ogen niet sluiten,
voor ik ruimte heb gemaakt voor de Heer,
een vaste verblijfplaats voor Hem om te wonen.
zie volgende blz.
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L

Wij hoorden er van spreken in Efrata;
en wij hebben het gevonden.
A Laat ons zijn woning binnengaan;
en knielen om Hem te aanbidden.
HEER, sta op en kom tot uw rustplaats;
kom met uw sterkte tot uw heilig verblijf.
A Laat uw priesters rechtvaardig leven,
uw heiligen van blijdschap zijn vervuld.
L Wend U niet af van uw gezalfde*,
omwille van David, uw dienaar.
A Want God heeft het David beloofd,
en Hij komt er niet op terug:
Eén uit jouw nageslacht plaats Ik op je troon.
L Als je kinderen mijn verbond bewaren,
en de voorschriften die Ik hun geef:
A dan zullen ook hun kinderen je troon bezetten,
tot aan het einde der tijden.

Mi 5,1
Mt 2,6

L

God heeft Sion uitverkoren,
als de plaats van zijn verblijf bij de mensen.
A Zo spreekt de HEER: Hier verlang Ik te wonen,
als plaats van mijn rust voor altijd.
L Haar voedsel zal Ik rijkelijk zegenen,
de behoeftigen verzadig Ik met brood.
A Dan getuigen de priesters van mijn redding*;
de gelovigen verheugen zich en juichen.
L Hier laat Ik voor David een nazaat verschijnen;
en plaats Ik de kandelaar voor mijn gezalfde*.
A Zijn vijanden worden in schaamte gehuld;
maar op hem zal mijn koningskroon stralen.

*messias

hand 2,30

L

*

*

*

gen 3,15

*mijn christus
Joh 18,33v

*

psalm 133
lied 158
L Wat is het goed en aangenaam,
als broeders en zusters samen te zijn.
A Het is als olie op het hoofd van Aäron:
de kostelijke olie* die de priesters wijdt.
L Het is als de dauw op de bergen,
die neerdaalt op de heuvels van Sion.
A Hier gebiedt de HEER zijn zegen:
leven, tot in eeuwigheid.

*

Joh 6,13

*Hebr. jesjoeach

*

ex 29,4

*H Geest
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psalm 134
lied 133
L Breng dank aan God, jullie allen die Hem dienen.
A Breng Hem dank, allen die 's avonds staan in zijn huis.
L Bid tot Hem in zijn heiligdom.
A Geef eer aan God!
L Moge de HEER jullie zegenen uit Sion:
A Hij, die hemel* en aarde* heeft geschapen.
*engelen en mensen

*

*

*

psalm 135
L Hallelujah! Vereer met mij de naam* van God; * JAHWEH (IK BEN)
en zing voor Hem, jullie allen die Hem toebehoren!
A Breng dank en eer aan God, allen die staan in zijn huis,
in de voorhof van zijn woning.
L Breng dank aan God, want Hij is goed;
bezing zijn grote naam.
A Hij heeft zijn kinderen uitverkoren:
zijn eigen volk, dat Hem toebehoort.
Rom 2,29
L God is groot, hoog boven engelen en heiligen verheven.
A Hij doet ál wat Hij goed acht,
in de hemel en op aarde, in de diepte van de zee.
ps 71,20
L Hij roept de wolken op, uit de verte komen zij aan;
A Hij zendt weerlicht bij de regen
en doet de wind uit zijn voorraadkamers komen.
L Hij sloeg Egypte's eerstgeborenen,
van mensen zowel als van dieren.
ex 12,29
A Hij deed wonderen in Egypte,
als tekenen aan Farao's dienaars.
L Talrijke naties heeft Hij verslagen,
machtige koningen gedood.
A Hun land viel toe aan zijn volk, als een erfelijk bezit.
L HEER, eeuwig is uw naam; elk geslacht opnieuw zal U eren.
A Hij doet recht aan zijn volk;
en ontfermt zich over zijn dienaars.
L Ongelovigen knielen voor zilver en goud;
zij vereren het werk van eigen handen.
A Zij vereren hun maaksels waar geen leven in is;
wie hierop vertrouwen, worden hieraan gelijk.
L Volk van God, geef Hem eer,
als een heilige priesterschare.
1Pe 2,9
A Breng dank aan God in zijn heilige plaats,
allen die in eerbied voor Hem leven. Hallelujah!

*

*

*
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psalm 136
L Breng dank aan God, want Hij is goed.
A Zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
L Breng dank aan de allerhoogste God.
A Zijn goedheid is eeuwig.
L Breng dank aan de enige Heer.
A Zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
L Breng dank aan God, die grote wonderen doet;
A zijn goedheid is eeuwig;
L aan Hem, die in wijsheid de hemelen* schiep;
A zijn goedheid is eeuwig;
L die de aarde* op de wateren heeft gevestigd;
A zijn goedheid is eeuwig;
L die de grote lichten heeft gemaakt;
A zijn goedheid is eeuwig.
L Hij gaf de zon* als een licht voor de dag;
A zijn goedheid is eeuwig;
L de maan* en de sterren** als lichten in de nacht;
A zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A

Breng dank aan God, die Egypte* sloeg;
zijn goedheid is eeuwig;
die Israël wegvoerde uit hun midden;
zijn goedheid is eeuwig;
die zijn volk midden door de zee* deed gaan;
zijn goedheid is eeuwig;
die Farao en zijn leger in zee heeft gestort;
zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.
Breng dank aan God,
die zijn volk geleidt door de woestijn*;
zijn goedheid is eeuwig;
die machtige koningen verslaat;
zijn goedheid is eeuwig;
die zijn volk het land als erfdeel geeft;
zijn goedheid is eeuwig;
die in onze vernedering aan ons denkt;
zijn goedheid is eeuwig;
die ons uit alle vijandschap verlost;
zijn goedheid is eeuwig;
die voedsel geeft aan ál wat leeft;
zijn goedheid is eeuwig.
Breng dank aan God in de hemel.
Zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.

*

*

*

ps 118
Ezra 3,11
ps 106,1
ps 107,1

*engelen
ps 100,5

*Gods volk
2kron 5,13
1kron 16,34

*Christus
*de kerk
**gelovigen
*land van begeerte
ex 12-14

*chaotische wereld

2kron 7,3v
ex 16,10

*wereld zonder God
num 21,34
ps 117
Heb 11,16
2kron20,21
Jer 33,11
Joh 16,33
Joh 6,55
1Mak 4,24
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psalm 137
L Aan de rivieren van Babylon:
daar zaten wij neer in onze ballingschap.
ps 126
A Wij weenden als wij dachten aan Sion;
en hingen onze lieren in de wilgen.
L De bewakers vroegen om een vrolijk gezang:
Laat ons de liederen van Sion eens horen!
A Hoe kunnen wij, op vreemde grond,
opgewekt zingen het lied van de HEER*?
*Hebr. JAHWEH
L Stad van God, als ik u vergeet,
op 21,2
laat mijn rechterhand dan mij vergeten.
A Laat mijn tong aan mijn verhemelte kleven,
als ik u niet meer gedenk als mijn grootste vreugde.
L Mijn God, vergeet het niet,
wat de vijand uw stad heeft aangedaan.
A Zij zeiden: Weg ermee, breek haar tot de grond toe af.
L Babylon, bestemd voor verwoesting:
gezegend wie vergelden zal, wat jij aan ons misdeed.
A Gezegend wie jouw bedoeling verplettert tegen de Rots*. *Christus

*

*

*

psalm 138
L God, met heel mijn hart wil ik U danken,
in de gemeenschap van de heiligen zingen voor U.
1Pe 2,9
A Ik buig mij neer in uw heilige woning,
om U te danken voor uw goedheid en uw waarheid.
L U hebt omwille van uw naam uw belofte heerlijk vervuld.
A Ik had nog niet geroepen, of U antwoordde mij;
U versterkt mij met kracht in mijn ziel.
L Laten de groten der aarde zich buigen,
als zij uw woorden vernemen.
A Laten zij uw wegen bezingen:
Ontzagwekkend is de grootheid van God!
L Hoog verheven is de HEER; naar geringen ziet Hij om. Jes 57,15
A Hij houdt zich ver van hen,
die zichzelf in de hoogte steken.
L In moeite en benauwdheid houdt U mijn ziel in leven. Jud 9,11
A U heft uw hand tegen mijn belagers;
uit de woede van mijn vijanden redt U mij.
L Mijn God zal mij altijd blijven beschermen;
zijn rechterhand zal mij uitkomst brengen.
A Uw goedheid is tot in eeuwigheid;
ps 136
HEER, laat het werk van uw handen niet varen.

*

*

*
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psalm 139
lied 134
L God, U doorgrondt mij en U kent mij;
in al mijn doen en laten doorziet U mijn bedoeling.
A Ik ben voor U een open boek;
U verstaat van verre mijn gedachten.
L Waar ik ook ga of sta, U bent bij mij;
met al mijn gangen bent U vertrouwd.
A Nog vóór een woord op mijn tong is:
HEER, het is U al bekend.
L U bent overal rondom mij; U legt uw hand op mij.
A Het is te hoog, te wonderlijk voor mij;
ik kan het niet bevatten.
L Waarheen zou ik gaan, dat uw Geest mij niet volgt;
waarheen, dat U mij niet zou zien?
A Voer ik op naar de hemel: ik zou U ontmoeten;
daalde ik af bij de doden: U was daar aanwezig.
L Al vloog ik zover als de dageraad,
en ging ik voorbij de verste zee:
A ook daar zou uw hand mij geleiden;
en hield uw rechterhand mij vast.
L Als ik zei: Laat 't duister mij bedekken,
dan was de nacht als een licht om mij heen.
A De nacht houdt niets voor U verborgen;
voor U is de duisternis licht als de dag.
L

Heb 4,13

HEER, U hebt mijn innerlijk gevormd,
in de schoot van mijn moeder mijn lichaam geweven.
A Ik dank U, ontzagwekkend is uw werk;
het is een wonder zoals ik gemaakt ben,
ik ben daar diep van doordrongen.
L U was al bekend met mijn bestaan,
toen ik werd gemaakt in het verborgene,
in de diepte van de aarde.
A Uw ogen zagen mijn eerste begin;
Ef 2,10
mijn dagen stonden in uw boek, al voordat zij er waren.
L God, hoe kostbaar zijn uw gedachten,
hoe oneindig veel uw werken!
A Uw aandacht is veelvuldig als zandkorrels op aarde;
bij mijn ontwaken weet ik mij bij U.
L

God, maak een eind aan goddeloosheid,
laat wijken de mensen van geweld.
A Kwaadaardig is hun spreken over U;
zie hoe ijdel zich uw vijanden verheffen.
zie volgende blz.
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L

Zou ik niet verfoeien wie U beledigen;
en verafschuwen wie U weerstaan?
A Ik haat het hartgrondig wat zij doen,
tot vijanden zijn zij mij.
L Onderzoek mij, God, U kent mijn hart;
toets mij en peil mijn gedachten.
A U ziet het als ik afwijk langs een heilloze weg;
leid mij op de weg van eeuwig leven.

*

*

1Joh 1,2

*

psalm 140
L Red mij, God, van de boosheid van mensen;
bewaar mij voor de weg van geweld.
A Verlos mij van mensen met kwaad in de zin;
het is gedaan met de rust waar zij komen.
L Zij zijn als slangen, scherp van tong en vol venijn;
onheil schuilt in hun woorden.
A Bevrijd mij uit de handen van Goddelozen:
zij trachten mij ten val te brengen,
en gaan het geweld niet uit de weg.
Mt 26,4
L Hoogmoedigen beramen mijn ondergang;
zij verbergen een strik op mijn weg.
A Maar ik zeg tot de HEER*: U bent mijn God,
*JAHWEH (IK BEN)
U luistert naar mijn smeekgebed.
L Van U is de kracht mij te redden;
U zult mij beschermen op de dag van strijd.
A U geeft kwaadwilligen niet wat zij wensen;
hun kwaad zal niet slagen,
opdat zij zich niet beroemen.
L Het kwaad van mijn belagers,
het onheil van hun woorden:
zij worden er zelf door getroffen.
A Het zal dalen op hun eigen hoofd;
het vuur zal hen verteren.
L God, U doet hun vallen in de kuil,
waaruit zij niet meer opstaan.
A Zij houden geen stand met hun bedriegelijke taal;
onverwacht zal het onheil hen treffen.
L Ik weet dat God aan onderdrukten recht zal doen;
Jud 9,11
en de zaak van misdeelden behartigt.
A Dan bezingen de rechtvaardigen uw naam*;
*IK BEN
de oprechten mogen leven voor uw aangezicht.

*

*

*
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psalm 141
L Heer, ik roep tot U; hoor mij en haast U mij te helpen.
A Laat mijn gebeden opgaan tot U,
als wierook bij het avondoffer.
openb 5,8
L Stel een wacht voor mijn mond,
dat geen onvertogen woord van mijn lippen zal komen.
A Laat mijn hart niet uitgaan naar verkeerde dingen;
Mt 6,13
behoed mij, dat ik niets zal ondernemen zonder U.
L Laat mij niet optrekken met wie kwaad doen;
1Kor 6,14v
en niet eten van hun lekkernij.
A Straft mij een rechtvaardige: het is mij een weldaad,
als olie op 't hoofd, die ik niet weigeren zal.
spr 27,6
L Mijn gebed is voor hen, die anderen kwaad berokkenen.
A Als hun aanvoerders vallen langs de rots,
1Kor 10,4
dan zullen zij verstaan hoe goed mijn woorden waren.
L Na het ploegen ligt de aarde opengescheurd;
zo liggen onze beenderen aan de mond van het dodenrijk.
A Mijn God en mijn vertrouwen, mijn ogen zijn op U:
dat ik bekleed mag worden en niet naakt zal staan.
2Kor 5,3
L Behoed mij voor de opzet van kwaadwilligen:
zij trachten mij in de val te lokken.
Mt 22,15
A Eens raken zij verstrikt in hun eigen net,
waaraan U mij doet ontkomen.

*

*

*

psalm 142
L Luidop roep ik tot God; ik roep Hem aan in gebed.
A Ik stort mijn hart voor Hem uit;
en leg mijn last bij Hem neer.
L Als mijn geest in mij dreigt te bezwijken,
dan ziet U het, U kent mijn weg.
A Zij zetten heimelijk een val voor mij uit,
op de weg waarlangs ik voort wil gaan.
L Ik kijk om mij heen: wie bekommert zich om mij?
A Ik zie geen plaats om te ontkomen;
niemand, die mij te hulp komt.
L Ik roep tot U, mijn God, mijn toevlucht,
mijn deel in het land van de levenden.
A Luister naar mijn roepen, ik zie geen uitkomst meer;
verlos mij van vervolgers, zoveel sterker dan ik.
Mt 26,39
L Bevrijd mijn ziel uit deze kerker, dat ik U bezingen kan.
A De rechtvaardigen zullen vol vreugde mij omringen,
als U hebt welgedaan aan mij.
hand 3,46v

*

*

*
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psalm 143
L HEER, hoor mijn gebed als ik U aanroep;
geef mij antwoord in uw trouw, en doe mij recht.
A Ga niet in het gericht met mij;
niemand die leeft is voor U rechtvaardig.
L De vijand staat mij naar het leven,
om mijn ziel te vertrappen in de aarde.
A In duisternis doet hij mij wonen,
als zij die reeds lang gestorven zijn.
L Ik voel mij ontredderd en leeg, mijn hart is verslagen;
mijn gedachten gaan naar vroeger dagen.
A Ik overweeg het werk van uw handen;
ál wat U gedaan hebt komt mij voor de geest.
L
A
L
A
L
A
L
A

Ik hef mijn handen tot U in gebed;
als dorstige grond ligt mijn ziel voor U open.
Antwoord mij, God, ik houd het niet vol;
verbergt U zich, dan ben ik als een dode.
Doe mij in de morgen uw goedheid ervaren;
op U is mijn vertrouwen.
Leer mij de weg die ik gaan moet,
want ik zoek U met heel mijn hart.
HEER, mijn toevlucht, verlos mij van mijn vijanden.
Leer mij te leven naar uw wil;
laat uw Geest mij voeren naar een effen land.
Laat mij leven, om uw naam* bekend te maken;
rechtvaardige God, leid mijn ziel uit de verdrukking.
In uw liefde zult U hen teniet doen,
die nu mijn ziel benauwen; want ik behoor U toe.

*

*

ps 30,8

IK BEN

*

psalm 144
L Ik dank mijn God en mijn rots*;
Hij oefent mijn handen voor de strijd,
en rust mij toe voor mijn roeping.
A Hij is liefdevol en goed: mijn schild, mijn vaste burcht,
mijn bevrijder, die de volken onderwerpt aan mij.
L Mijn God, wat betekent toch de mens, dat U hem kent;
het mensenkind, dat U acht op hem slaat?
A De mens is niet meer dan een ademtocht:
als een schaduw gaan zijn dagen voorbij.
L HEER, wees niet ver; daal af, laat de machtigen beven.
A Zend uw bliksem en verstrooi de vijand;
breng hen in verwarring door uw pijlen.
zie volgende blz.

Rom 3,10

1Kor 10,4
1Tim 6,12
2Pe 1,10

ps 8,5
ps 39,6
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L

Reik mij uw hand van omhoog;
red mij uit de watervloed,
uit de macht van vele vreemden.
ps 118,17
A Uit hun mond komen louter leugens;
hun handen zijn gevuld met bedrog.
L Ik zing voor God dit nieuwe lied, begeleid op de guitaar.
A Mijn lied is voor U, die koningen redding schenkt;
die David bevrijdde uit de macht van het zwaard.
L
A
L
A
L
A
L
A

Mijn God, maak mij vrij;
red mij uit de macht van vele vreemden.
ps 22,21
Uit hun mond komen louter leugens;
hun handen zijn gevuld met bedrog.
Maak onze zonen tot krachtige loten,
hoog opgegroeid in hun jeugd.
Laat onze dochters als hoekzuilen zijn,
gebeeldhouwd voor een paleis.
Laat de schuren vol zijn, met voedsel van velerlei soort.
Mogen de kuddes vruchtbaar zijn,
de runderen voorspoedig dragen.
Maak onze muren sterk en geef vrede in uw stad:
openb 21,12
geen vluchtelingen meer,
geen geschreeuw op onze pleinen.
Gezegend is het volk dat zo mag leven:
allen die God als HEER erkennen.

*

*

*

psalm 145
L Mijn God en mijn koning, uw naam wil ik heiligen,
Lc 11.2
in tijd en eeuwigheid U vereren.
A Elke dag die U mij geeft zal ik U danken;
uw naam* zal ik voor altijd bezingen.
*IK BEN
L God is groot, boven alles te eren;
zijn macht is nooit te doorgronden.
A Elk geslacht opnieuw bewondert uw werken;
en spreekt van uw machtige daden.
L Ik overdenk uw macht en majesteit,
alle wonderen die U getoond hebt.
A Zij spreken van uw ontzagwekkende macht;
Rom 1,20
van uw grootse werken wil ik getuigen.
L Zij spreken van uw overgrote goedheid;
en zingen uw gerechtigheid uit.
A Genadig is de HEER*, vol van mededogen,
*JAHWEH (IK BEN)
één en al goedheid en vergevingsgezind.
zie volgende blz.
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L

God is goed voor ál wat leeft;
uit alles spreekt zijn ontferming.
A Uw goedheid blijkt uit al uw handelen;
al uw heiligen* brengen U hulde.
L Zij verkondigen de wereld de macht van uw werken,
en de heerlijkheid van uw Rijk.
A Uw koninkrijk is van alle eeuwen,
uw heerschappij van geslacht op geslacht.
L
A
L
A
L
A
L
A

De HEER ondersteunt wie dreigen te vallen;
wie gebukt gaan richt Hij weer op.
Aller ogen wachten op U,
die hun voedsel geeft te rechter tijd.
U opent uw hand in uw goedheid;
en verzadigt alles wat leeft.
God is rechtvaardig in ál wat Hij doet;
Hij handelt in goedheid en liefde.
Hij is hun nabij, die roepen tot Hem;
die Hem aanroepen in vertrouwen.
Hij luistert naar hen en vervult hun verlangen;
Hij redt hen, die in eerbied voor Hem leven.
Over allen die Hem liefhebben waakt de HEER;
maar wie zonder Hem leven gaan te gronde.
Mijn God wil ik danken en eren;
ál wat leeft zal voor eeuwig zijn naam bezingen.

*

*

Joh 18,36

1Pe 1,17

*

psalm 146
L Hallelujah, eer aan God! Mijn ziel bezingt de HEER.
A Mijn God wil ik danken zolang als ik leef;
en al mijn dagen Hem bezingen.
L Stel je hoop niet op mensen van aanzien;
vertrouw niet op hen die geen redding brengen.
A Straks geven zij de geest, en keren terug tot de aarde;
al hun plannen gaan teniet op die dag.
L Gezegend zij, die God als helper hebben;
en hun heil verwachten van Hem;
A van Hem, die hemel en aarde geschapen heeft,
de zee en ál wat daarin leeft: zijn waarheid is eeuwig.
L De HEER doet recht aan onderdrukten,
en verzadigt hen die hongeren met brood;
gevangenen stelt Hij in vrijheid.
A Hij geeft blinden het gezicht en richt de gebogenen op;
de rechtvaardigen heeft Hij lief.
zie volgende blz.

*gelovigen

Joh 6,30v
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L

De HEER behoedt de vreemdeling,
en waakt over weduwen en wezen;
maar de weg van zondaars verstoort Hij.
A De HEER regeert in eeuwigheid; Sion, uw God
is dezelfde van geslacht op geslacht. Hallelujah!

*

*

*

psalm 147
L Hallelujah! Het is goed en gepast om God te danken;
heerlijk de lofzang te zingen voor Hem.
A Hij bouwt zijn stad van vrede;
ps 48
en verzamelt de verworpenen van zijn volk.
L Hij geneest de gebrokenen van hart;
ps 51,19
en maakt dragelijk hun verdriet.
Mt 11,28
A Hij kent zijn kinderen als de sterren aan de hemel;
Fil 2,15
en roept hen allen bij de naam.
L Groot is God in zijn macht; alles kent Hij en doorziet Hij.
A De zachtmoedigen staat Hij ter zijde,
maar wie zonder Hem leven komen ten val.
L Laat de lofzang voor Hem klinken;
zing en speel van harte voor de HEER*!
*Hebr. IK BEN
A Zing voor Hem die de hemel met wolken bedekt;
die de aarde regen geeft en het groen ontluiken doet.
L Groot vermogen brengt geen aanzien bij God;
zijn oog is niet op menselijk vernuft.
A Hij heeft behagen in hen, die Hem eerbiedig zoeken,
Jud 16,16
vertrouwend op zijn goedheid en liefde.
L
A
L
A
L
A
L
A

Stad van God, wees verheugd in de HEER;
Sion*, hef de lofzang voor Hem aan!
*woonplaats v God bij de mensen
Hij maakt sterk de grendels van je poorten;
en zegent zijn kinderen die hier wonen.
Hij geeft vrede aan je grenzen en verzadigt je met brood.
Zijn bevel gaat over heel de aarde;
zie toch: hoe snel gaat zijn woord!
Hij geeft sneeuw op de velden en bedekt de bergen met rijp;
wie kan voor zijn koude bestaan?
Dan zendt Hij zijn woord, en de koude verdwijnt;
het waaien van zijn Geest doet de wateren vloeien.
Hij maakt zijn volk zijn woorden bekend;
zijn geboden vertrouwt Hij hun toe.
Hallelujah! Zo deed Hij aan geen enkel ander volk,
zijn wetten zijn voor hen verborgen.

*

*

*
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psalm 148
L Hallelujah!
Breng dank aan God in de hoogste hemel.
A Breng dank aan God, alle engelen:
heel zijn hemelse legermacht.
L Breng dank aan God, zon en maan*,
en jullie, lichtende sterren*.
A Hemel der hemelen, breng Hem dank;
en ook jullie, wateren boven de hemel.
L Verhef met mij de naam* van God;
want Hij sprak, en zij werden geschapen.
A Hij bevestigt hen voor altijd en eeuwig;
zijn besluit wordt nimmermeer herroepen.
L
A
L
A
L
A
L
A

*Christus en de kerk
*de gelovigen
gen 1,2

*JAHWEH (IK BEN)

Heel de aarde, breng dank aan God;
ook jullie, grote waterdieren, en de diepte van de zee.
Dank Hem, vuur en hagel, sneeuw en nevel;
en jij, stormwind die zijn woord volbrengt.
Dank Hem, bergen en heuvels,
vruchtbomen en hoge ceders.
Dank Hem, vee en wilde dieren,
alles wat op aarde beweegt en wat vliegt door de lucht.
Dank Hem, alle machtigen op aarde;
en jij, die recht moet spreken.
Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren tezamen:
breng dank aan God!
Laat allen de naam van God bezingen,
hoog en verheven is Hij;
hemel en aarde zijn vol van zijn grootheid.
Hij verhoogt zijn volk
- allen die nabij Hem leven en geeft hun de lofzang in de mond. Hallelujah!

*

*

*

psalm 149
L Hallelujah! Zing een nieuwe melodie voor God.
A Zing de lofzang voor Hem,
in de gemeenschap van de gelovigen.
L Volk van God, verheug je in Hem die je maakte;
laat de kinderen van Sion juichen om hun Koning.
A Vereer zijn naam met zang en dans;
zing psalmen voor Hem bij piano en guitaar.
L De HEER* schept behagen in zijn volk;
zachtmoedigen bekroont Hij met heil.
zie volgende blz.

spr 10,25

Mt 21,5v

Mt 5,5
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A Laat de gelovigen vol vreugde Hem eren;
en juichen om de rust die zij vinden.
L De lofzang klinkt uit hun kelen;
zij houden het tweesnijdend zwaard in de hand.
A Het is aan hen de vergelding te voltrekken,
voor het kwaad dat de volken bedreven.
L Dan worden hun vorsten geketend,
aanzienlijken gevangen gezet.
A Het geschreven vonnis te voltrekken:
dit is de majesteit van zijn heiligen.

*

*

*

psalm 150
L Hallelujah!
Breng dank aan God in zijn heiligdom.
A Breng Hem dank in zijn heilige hemel.
L Dank Hem om zijn grootse werken.
A Dank Hem om zijn onmetelijke grootheid.
L Dank Hem met bazuingeschal.
A Dank Hem met de klank van harp en citer.
L Dank Hem met tamboerijn en dans.
A Dank Hem met snarenspel en fluitmuziek.
L Dank Hem met klinkende cimbalen.
A Dank Hem met luide bekkenslagen.
L Alles wat adem heeft:
breng dank aan God.
A Hallelujah, eer aan God!

*

einde boek V

*

*

1Kor 6,2

Lc 22,30
Ef 1,1
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boek VI
OVERIGE SCHRIFTGEBEDEN

O u d e T e s t a m e n t (nrs 151-178)
151 lofzang van Mozes (ex 15)
L Voor mijn God wil ik zingen, hoog en verheven;
onze belagers dreef Hij in zee.
A Hij is mijn redding*, mijn kracht en mijn sterkte, *Hebr. jesjoeach
mijn God die ik wil danken en eren.
L JAHWEH is het: IK BEN*, die de strijd voor mij voert;
*ex 3,14
het leger van de vijand dreef Hij in zee.
A U verbreekt hen, die zich tegen U keren;
in uw toorn* vergaan zij als stro in het vuur.
*buiten Gods genade
L

De vijand sprak: Ik neem mijn wapens op;
ik koel mijn woede op zijn volk en roei hen volledig uit.
A U blies met uw Geest,
en de zee bedekte hun vervolgers;
zij zonken weg in de wateren.
L U bent mét uw volk, door U verlost;
U geleidt hen in uw liefdevolle goedheid.
A U voert hen naar uw heilige berg;
en plant hen als uw erfdeel in uw heiligdom.

*

*

Joël 3,5(2,32)

*

152 lied van Mozes (deut 32)
L Hemelen*, hoor mijn getuigenis,
laat ook de aarde* mijn woorden verstaan.
A Mijn leer daalt neer als milde regen;
mijn woorden zijn als dauw op het jonge groen.
L Ik maak de naam van JAHWEH* bekend;
erken dan zijn grootheid en macht!
A God is mijn rots*, zijn werken zijn volmaakt;
Hij is de waarheid, en volkomen rechtvaardig.
L Maar zijn kinderen zijn tot zonde vervallen;
verdorven zijn zij, met schande overladen.
A Dwaze mens in je onverstand:
is dit wat je geeft aan je God,
aan de Vader die jou heeft geschapen?
L Gedenk wat Hij gedaan heeft, doe navraag hiernaar:
Hij zonderde een volk af dat Hem toebehoort.
A Hij vond zijn volk in een troosteloos land,
in het angstwekkend gehuil van de woestenij.
zie volgende blz.

ex 14,19v

*engelen
*mensen
*IK BEN
*ps 62

ps 53,4

gen 12,1
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L

Hij koesterde hen en stelde hen veilig;
er was geen ander om hen te geleiden.
A Hij wees hun de plaats waar zij voedsel vonden;
honing gaf Hij hun, en olie uit de rots.
L
A
L
A
L
A
L
A

1Kor 10,4

Toen zij verzadigd waren, verlieten zij hun Schepper;
en liepen hun eigen bedenksels na.
deut 32,15
Toen heeft Hij hen verworpen;
Hij verborg zich, en zij kwamen in zijn toorn*.
*Gods afwezigheid
Hij zou hen weggeblazen hebben;
Nah 1,3
maar Hij kende de verstoktheid van hun vijanden.
Zij zouden de spot drijven met zijn volk:
Het was niet hun God: wíj hebben hen verslagen.
Dit zegt de HEER: Aan Mij is de vergelding;
het komt snel naderbij, hetgeen over hen is besloten.
Hij zal recht doen aan zijn volk;
en zich ontfermen over allen die Hem dienen.
Waar zijn nu die goden waarop je vertrouwde?
Erken het toch: er is geen God buiten Mij.
Kom tot inkeer,
want Ik breng vergelding over allen die Mij haten.

*

*

*

153 lofzang van Hannah (1Sam 2,1-10)
L Ik verheug mij in de HEER, die mij genadig verheft.
Lc 1,46
A Ik spreek zonder vrees mijn vijanden toe;
want ik mag mij verheugen in uw redding*.
*Hebr jesjoeach
L Niemand is goed dan God alleen,
de rots van ons vertrouwen.
ps 62
A Verhef niet jezelf met hoogmoedige woorden:
de HEER is een alwetend God, die ieders daden toetst. spr 21,2
L De wapens van de machtigen worden verbroken;
maar wie dreigen te vallen geeft Hij kracht.
A Wie in overdaad leefden bedelen om brood;
Mt 6,1v
maar wie hongeren worden verzadigd.
L De onvruchtbare brengt zeven kinderen voort;
maar wie rijk is aan kinderen verzwakt.
A De HEER doet sterven en herleven;
Hij zendt naar het dodenrijk en doet hieruit opstaan.
L

De HEER maakt arm en Hij maakt rijk;
Hij vernedert de één en verhoogt de ander.
A Armen en behoeftigen verheft Hij uit hun ellende;
Mt 6,20
en geeft hun een plaats bij aanzienlijken.
L Van Hem zijn de zuilen der aarde, waarop de wereld rust.
zie volgende blz.
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A God behoedt zijn heiligen,
maar boosdoeners eindigen in duisternis;
want een mens is niet sterk door eigen kracht.
Rom 7,18
L Zij worden verbroken, die Hem weerstreven;
uit de hemel spreekt Hij recht tot de einden der aarde.
A Hij geeft zijn koning kracht
en richt zijn gezalfde* op.
*Hebr. messias

*

*

*

154 danklied van David (1kron 29,10-13)
L In alle eeuwigheid, o God,
zullen wij U dank en eer betuigen.
A U bent almachtig en verheven,
groot en vol van heerlijkheid,
in de hemel en op aarde.
L Van U is het koninkrijk, o HEER*;
U bent als ons hoofd boven alles verheven.
A Rijkdom en aanzien komen van U,
die heerst over ál wat leeft.
L Van U is de kracht en de heerschappij;
U verheft de mensen en bevestigt hen.
A Daarom brengen wij U dank, onze God;
en vereren wij uw heerlijke naam*.

*

*

*Hebr. JAHWEH
Ef 4,15

*IK BEN

*

155 danklied van Tobit (Tob 13,1-7)
L Eer aan God, die leeft en heerst in eeuwigheid;
Hij bestraft en Hij ontfermt zich weer.
A Hij voert naar het dodenrijk en haalt weer terug;
niemand, die ontkomt aan zijn hand.
L Jij die Hem toebehoort: breng Hem dank;
laat het aan iedereen horen.
A Verkondig zijn grootheid bij wie buiten staan;
in hun midden moeten wij leven.
L Hij bestraft onze zonden en Hij ontfermt zich weer;
ps 107
Hij brengt ons bijeen uit de wereld.
A Bekeer je van harte tot de HEER*,
*JAHWEH (IK BEN)
vol ijver om voor Hem te leven;
dan zal Hij zich niet meer voor je verbergen.
Jes 57,15
L Geef acht op hetgeen Hij met je doet;
en dank Hem met luide stem.
A Hij is een God van gerechtigheid,
onze koning, alle eeuwen door.
Joh 12,13

*

*

*
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156 danklied van Judit (Jud 16)
L Zing van harte voor de HEER,
neem de tamboerijn en sla de trommel erbij.
A Zing de lofzang voor onze God;
en vereer met mij zijn heilige naam*.
L Alle wapentuig heeft Hij verbroken;
en mij ontrukt uit de handen van mijn belagers.
A Hij voerde mij terug naar het kamp van zijn volk;
en stelde mij in veiligheid bij hen.
L De vijand kwam met grote overmacht;
en zwoer het land te verwoesten.
A Maar God deed hen teniet door een vrouw:
Judit had de moed zich in hun kamp te wagen.
L Toen deed mijn vernederde volk van zich horen;
de vijand werd door angst overweldigd.
A Het volk verhief zijn stem, de vijand nam de vlucht;
zo heeft onze God hun vergolden.
L Ik verheug mij van harte; en zing mijn lied voor God.
A Groot bent U, onze God;
onoverwinnelijk is uw macht.

*Ik ben

L

Laat al uw schepselen U toch dienen;
want U sprak, en zij waren geschapen.
A U zond uw Geest en bracht het tot stand;
ps 33,6v
niemand die uw stem kan weerstaan.
L De hoge bergen* beven van ontzag,
*machthebbers
de grote wateren* sidderen.
*de chaotische wereld
A De rotsen smelten weg als was;
maar aan allen die U vrezen betoont U genade.
L Onbeduidend zijn de offers die wij brengen;
maar hoog worden allen verheven,
die leven in eerbied voor God.
2Kor 5,10
A Op de dag van het oordeel zal Hij hen straffen,
die zich keren tegen zijn volk.
2Pe 2,9

*

*

*

157 gebed van Jezus Sirach (Sir 36,1-5.14-19)
L God, HEER* van het heelal, vol van ontferming, *JAHWEH (IK BEN)
boezem de volken ontzag in voor U.
A Toon uw macht aan wie buiten staan, opdat zij U erkennen.
L U hebt aan ons uw grootheid zichtbaar gemaakt,
voor ogen van de wereld om ons heen.
Joh 1,14
A Mogen wij het beleven, dat ook zij het gaan zien:
er is geen God buiten U.
zie volgende blz.
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L

Ontferm U over 't volk dat uw naam draagt:
uw eerstgeborene Israël, door U tot aanzien gebracht.
A Ontferm U over de stad die door U is geheiligd;
en vervul uw huis van uw heerlijkheid.
L Neem het op voor uw volk;
en breng tot vervulling wat voorzegd is in uw naam.
A Geef uw loon aan allen die vertrouwen op U;
en bevestig de woorden van uw profeten.
L Luister naar ons bidden, HEER;
U schept behagen in hen die U dienen.
A Laat heel de aarde 't weten: U bent God in eeuwigheid.

*

*

2kron 7,1

Mt 16,27

*

158 lofzang van Jesaja (Jes 12,1-6)
L Ik dank U, mijn God: ik leefde in uw toorn*;
*buiten Gods genade
U had zich afgewend, maar nu vertroost U mij.
A De HEER is mijn Redder*, ik heb geen angst;
*Jesjoeach (Jezus)
mijn kracht is uit Hem, en voor Hem is mijn lied.
L Vol vreugde mag je putten uit de bron van verlossing;
en zó zul je spreken op die dag:
A Breng dank aan God en roep Hem aan;
maak zijn naam* bekend, en zijn grootse werken.
*IK BEN
L Zing de lofzang voor Hem, die grote dingen verricht;
laat heel de aarde hiervan horen.
Mt 28,20
A Juich nu en jubel, bewoners van Sion:
groot is de heilige* van Israël in uw midden!
*Christus

*

*

*

159 het lied van koning Hizkia (Jes 38)
L Ik had al gezegd: Ik moet heengaan;
en sterven in de bloei van mijn bestaan.
A Ik zal God niet zien in het land van de levenden,
noch de mensen die bij Hem wonen.
L Vervlogen is mijn levenstijd, mijn tent wordt weggenomen.
A Mijn leven wordt opgerold als een doek,
afgesneden van het weefgetouw.
L Dagen nacht moet ik treuren en doet U mij verkommeren.
A Hoor mijn klacht, als ik angstig opzie naar U;
mijn God, kom mij te hulp!
L

Hoe zal ik woorden voor Hem vinden,
nu mijn God zijn belofte gestand heeft gedaan?
A Hoe zal ik Hem mijn dank betuigen?
na mijn bittere ellende mag ik mijn leven vervolgen.
zie volgende blz.

ps 119,65v
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L

Mijn God, U maakt mijn ziel gezond;
ik kom weer tot leven na wat ik heb doorstaan.
A In mijn bittere beproeving heb ik redding gevonden:
U hebt mijn ziel omhelsd.
L De ontbinding van het graf hebt U mij bespaard;
hand 2,31
al mijn zonden hebt U achter U geworpen.
A Het graf zal U niet eren: zij hopen niet op uw trouw,
die in de diepte zijn neergedaald.
L De levende, de levende: hij zal U dank betuigen;
de ouders vertellen de kinderen van uw trouw.
A Onze God staat klaar om ons te redden; wij eren Hem
met zang en muziek, al onze dagen in het huis van de HEER.

*

*

*

160 profetie van Jesaja (Jes 45,14-25)
L De mensen komen van overal aan;
zij zullen jullie volgen en belijden:
Er is geen andere God.
A U bent een God die zich verborgen houdt,
de Verlosser van uw volk.
L Zij worden beschaamd en te schande gemaakt:
allen die vertrouwen op het werk van eigen handen.
A God redt zijn volk, zijn heil is onbegrensd;
wie Hem dient zal nimmermeer beschaamd staan.
L Dit zegt de HEER, die de aarde heeft geschapen,
de ware God, die haar grondslag heeft gelegd:
A Ik heb de aarde niet geschapen als een leegte;
maar als plaats voor de mens om te wonen.
L Buiten Mij is er geen God;
Ik wil Mij voor jou niet verborgen houden.
A Ik woon niet in de leegte;
Ik vraag je niet Mij tevergeefs te zoeken.
L Ik ben je God en Ik spreek van wat recht is;
Ik leer je wat goed is en waar.
A Kom bijeen en verschijn voor mijn aangezicht,
jullie allen, uit de wereld ontkomen.
L

Zij zijn onwetend, die hun eigen maaksels dienen;
en verzinsels vereren die heilloos zijn.
A Er is geen God dan Ik alleen:
buiten Mij is niemand rechtvaardig,
en in staat om je te redden.
L Kom tót Mij en laat je verlossen, alle einden der aarde;
Ik alleen ben God, er ís niemand anders.
zie volgende blz..
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A Laat elke knie zich buigen en elke tong het belijden:
Alleen bij Hem is rechtvaardigheid en sterkte.
L Beschaamd zullen velen tot Hem komen,
die zich vroeger tegen Hem keerden.
A In Hem wordt gans het nageslacht
van Israël gerechtvaardigd;
allen die Hem toebehoren geven Hem eer.

*

*

Fil 2,10v

Rom 11,25v
Rom 4,7v

*

161 oproep van Jeremia (Jer 31,10-14)
L Alle volken, hoor het woord van God;
maak het bekend tot de verste oorden.
A Hij, die zijn volk heeft verstrooid:
Hij brengt hen weer bijeen;
en hoedt hen, als een herder zijn schapen.
Joh 10,11
L God zal zijn volk bevrijden,
hen verlossen uit de macht van wie sterker is dan zij. Mt 12,29
A Zingend trekken zij op naar Sion*,
*Gods verblijf bij de mensen
vol van vreugde om zijn gaven.
L Zij zijn als een besproeide tuin,
die het nooit aan water* ontbreekt.
*H Geest
A Dan dansen zij van blijdschap,
jong en oud verheugen zich tezamen.
L Dit zegt de HEER: Ik maak hun rouw tot vreugde;
en troost hen na alle verdriet.
A Dan brengen de priesters weer hun offers;
en het volk wordt verzadigd met mijn gaven.

*

*

*

162 gebed van Azarja (Dan 3,26v)
L Wij danken U, God, uw naam worde geheiligd;
U bent rechtvaardig in ál wat U doet.
A U handelt recht met ons:
wij hebben gezondigd tegen U
en trouweloos velerlei kwaad begaan.
L Wij hielden niet uw geboden,
waardoor het ons goed zou gaan;
en U hebt ons in de hand van de vijand gegeven.
A U gaf ons in de macht van verbeten afvalligen,
van de slechtste, onrechtvaardigste koning die er is.
L Wij mogen onze mond niet meer opendoen;
oneer en spot zijn ons deel, omdat wij U vereren.
A Laat ons niet alleen, o God, omwille van uw naam;
verbreek niet uw belofte aan uw volk.
antifoon

Mt 5,11
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L

HEER, luister naar ons bidden, nu wij tót U komen,
verbroken van hart en nederig van geest.
A Ons offer aan U is onze overgave,
om U alleen te dienen,
zodat U weer behagen in ons hebt.
L Wij zoeken U in diep ontzag,
om uw wil te mogen verstaan;
laat ons niet beschaamd staan, ontferm U over ons.
A Red ons op uw wonderbare wijze;
God, verheerlijk uw naam in ons leven.

*

*

ps 51,19
Rom 12,1
1Pe 1,17

*

162a de grootheid van God (Sir 42,15-25)
L Ik wil getuigen van Gods werk;
en spreken van wat ik gewaar werd.
A Door het Woord van God kwam alles tot stand:
Joh 1,3
zoals Hij heeft geboden, zo is het ook geschied.
ps 33,6v
L De zon spreidt uit de hoge zijn licht:
Hij vervult zijn werken van zijn grootheid;
Rom 1,20
ook de heiligen schieten tekort, als zij hiervan getuigen.
A De Almachtige geeft vastheid aan zijn werken;
zijn grootheid houdt het heelal in stand.
Heb 1,3
L De Allerhoogste peilt de diepte van het mensenhart;
Hij kent hun verborgen bedoeling.
ps 139,1v
A Alles weet Hij, alles ziet Hij;
Hij kijkt tot het einde van de tijd.
L Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen gaat;
en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is.
A Er is geen gedachte die Hem ontgaat,
geen woord dat voor Hem verborgen blijft.
Heb 4,12
L

De HEER heeft zijn werken in wijsheid geordend:
Hij die IS* voorbij de tijd en tot in eeuwigheid.
*JAHWEH (IK BEN)
A Er wordt aan Hem niets toegevoegd noch afgedaan;
Hij heeft geen raadsman nodig.
L Hoe liefelijk is ál wat Hij tot stand heeft gebracht;
en dan zien wij nog maar een vonkje hiervan.
A Alles leeft en blijft altijd doorgaan,
gehoorzamend aan zijn bevel.
L De schepselen zijn geschapen in paren;
gen 7,1v
de één past bij de ander, en niets dat onvolledig is.
A Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is:
wie krijgt er ooit genoeg
van het beschouwen van de grootheid van God?

*

*

*
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163 lofzang van Chananja, Azarja en Misaël (Dan 3)
L Breng dank aan God in alle eeuwigheid;
vereer zijn heerlijke en heilige naam*.
*IK BEN
A Laat ál wat Hij tot aanschijn riep
Hem dank en eer betuigen.
L Hemelen*, breng dank aan God.
*engelenverblijf
A Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
L Alle engelen, breng dank aan God.
A Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
L Zon en maan*, breng dank aan God.
*Christus en de kerk
A Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
L Sterren* aan de hemel, breng dank aan God.
*de gelovigen
A Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
L Bergen* en heuvels*, breng dank aan HEM DIE IS.
*machthebbers
A Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
L Al wat op aarde groeit*, breng dank aan God.
*alle leven
A Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
L Zeeën en stromen*, breng dank aan God.
*de chaotische wereld
A Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
L Al wat er leeft in het water, breng dank aan God.
A Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
L Alle vogels in de lucht, breng dank aan God.
A Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
L Alle wilde en tamme dieren, breng dank aan God.
A Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L

Alle mensen, breng dank aan HEM DIE IS.
Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
Volk van God, breng dank aan God.
Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
Al zijn priesters, breng dank aan God.
Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
Alle werkers in zijn huis, breng dank aan God.
Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
Rechtvaardigen, breng dank aan God.
Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
Allen, nederig Hem toegewijd, breng dank aan God.
Geef Hem eer in alle eeuwigheid.
Geef dank aan God, geef Hem eer in alle eeuwigheid;
Hij ontrukt ons aan het dodenrijk, verlost uit het vuur.
A Breng dank aan God,
allen die in eerbied voor Hem leven;
zijn liefdevolle goedheid is eeuwig.

*

*

*

ex 3,14

ps 136
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163a vertrouwen (Sir 2)
L Jij die God vreest: vertrouw op zijn goedheid en liefde;
wijk niet af van zijn weg: je kwam zeker ten val.
A Vertrouw op Hem en hoop op het goede,
op zijn ontferming en zijn eeuwige vreugde;
en je loon blijft zeker niet uit.
L Raadpleeg je geheugen en zie om naar vroeger:
werd er iemand ooit beschaamd in dit vertrouwen?
A Is er iemand die volhardt in ontzag voor God,
die Hem aanroept zonder te worden verhoord?
L God is liefde; Hij reikt je de hand.
A Hij schenkt je vergeving; en redt je uit de verdrukking.

*

*

1Pe 5,6

spr 1,7
Ef 6,7v
1Joh 4,8

*

164 gebed van Jona (2,3-10)
L Ik riep in mijn nood tot mijn God;
en Hij heeft mij antwoord gegeven.
A Ik schreeuwde uit het midden van het dodenrijk;
en U luisterde naar mij.
L In de diepte wierp U mij, in het hart van de zee*; *chaotische wereld
al uw golven gingen over mij heen.
A Ik zei: Ik ben verworpen en verbannen;
zal ik ooit nog uw heiligdom zien?
L De wateren omvingen mij;
mijn ziel werd verzwolgen, in de diepte opgenomen.
A Ik verzonk tot de grondslag der bergen, bij de doden,
voor eeuwig van het leven afgegrendeld.
Mt 12,40
L Toen trok U mij op uit het oord van verderf;
mijn HEER en mijn God bracht mij tot leven!
A Ik vluchtte naar mijn God, toen mijn ziel bezweek;
Lc 23,46
mijn gebed steeg op naar uw heilige tempel.
L Zij die hun ijdele verzinsels volgen:
zij geven hun Toeverlaat prijs.
A Ik breng U het offer van mijn dankbaarheid;
Heb 13,15v
zo is mijn gelofte, want God is mijn Redder.

*

*

*

165 psalm van Habakuk (Hab 3,2-4.13.15-19)
L God, ik heb van U vernomen; ontzagwekkend zijn uw werken!
A Laat het bekend zijn, de jaren door;
houd U niet ver, maar gedenk uw ontferming.
L Hij zal komen, de heilige God;
Jak 5,7
de hemel* is vol van zijn grootheid,
*engelenverblijf
heel de aarde*: geef Hem eer!
*mensenverblijf
zie volgende blz.
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A Hij verschijnt in ontoegankelijk licht, de aarde beeft.
L U trekt uit tot redding van uw volk,
tot redding van uw gezalfden.
A Dan treft Hij hen, die leven zonder God;
het huis van goddeloosheid wordt omvergehaald.
L U komt over de onstuimige watervloed*;
*chaotische wereld
ik beef als ik het hoor,
hoogst verontrust, met trillende lippen.
A Maar ik mag gerust
de dag van benauwdheid tegemoet zien,
die komen zal over onze belagers.
L Dan zal de vijgenboom niet bloeien;
Mt 21,19
de wijnstok geeft haar opbrengst niet meer.
Joh 15,2
A De bomen* dragen geen vrucht, de akker is verdroogd; *ps 1
de oogst is mislukt, het vee verdwenen,
de stallen zijn leeg.
L Toch mag ik mij verheugen in de HEER;
en juichen om God, mijn redder*.
jesjoeach (Jezus)
A Van hem is de kracht, ik loop als een hinde;
ps 18,34
hij doet mij zijn hoogte betreden.

*

*

*

166 gebed van Jezus Sirach (Sir 23,1-6)
L Wie zet er een wacht voor mijn mond;
en geeft mij behoedzame lippen?
ps 52,2
A Wie bewaakt mijn mond, dat ik niet zondig;
dat mijn tong mij niet ten val brengt?
L Mijn God en mijn Vader, Meester van mijn leven,
laat mij niet over aan mijzelf.
A Laat niet toe dat dit gebeurt:
dat ik struikel door de woorden van mijn mond.
L Wie legt een stok gereed,
om mijn denken te slaan en mijn hart te tuchtigen?
A Laat die stok mij niet sparen als ik zondig;
Heb 12,6
en mij straffen, als mijn mond mij tot domheid verleidt.
L Zo neemt mijn dwaasheid niet toe;
en worden mijn zonden niet talrijk.
A Zo zal ik niet vallen voor ogen van mijn vijand;
en geen reden tot vreugde voor mijn tegenstanders zijn.
L God en Vader van mijn leven,
bewaar mij voor trots, leid mij niet in verzoeking.
A Bewaar mij voor gulzigheid en wellust:
mogen die geen vat op mij krijgen.

*

*

*
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167 visioen van Jesaja (Jes 2,2-5)
L In de laatste dagen zal het gebeuren,
dat de berg van de HEER vast staat.
A De eerste der bergen, boven de heuvels verheven:
alle volkeren stromen hier naar toe.
L Zij zeggen: Ga mee naar de berg van de HEER,
naar het huis van Jakobs God, die ons zijn wegen leert.
A Dan zullen wij zijn weg begaan;
want zijn leer komt uit Sion,
het woord van God uit Jeruzalem.
L Hij doet recht aan alle volken;
machtige naties zal Hij straffen.
A Dan smeden zij hun zwaarden tot ploegscharen om,
hun puntige speren tot sikkels.
L Zij nemen geen wapens meer op;
en leren de oorlog niet meer.
A Volk van God,
laat ons voortgaan in het licht van de HEER.

*

*

1Pe 1,5
Jes 66,12

Heb 12,22v
ps 24,2v
ps 25,9
ps 76,4
Joh 16,33

*

168 psalm van Jesaja (Jes 26,1-13)
L Wij hebben hier een sterke stad:
ps 48
God omringt zijn volk met muren van heil.
A Open je poorten, dat de rechtvaardigen binnengaan:
ps 24
allen die zoeken naar waarheid.
L U bewaart hen in volkomen vrede,
die hun hart op U richten in vertrouwen op U.
Heb 11,2
A Stel voorgoed je vertrouwen op God:
van Hem is de kracht die nimmer afneemt.
ps 33,16
L Hij vernedert wie zichzelf verheffen,
en breekt hun stad tot de grond toe af.
ps 55,10
A Zie, daar ligt zij terneer in het stof;
armen en verdrukten zullen haar vertreden.
L Voor rechtvaardigen baant U de weg:
voor hen die oprecht met U leven.
A Wij leven in vertrouwen op uw rechtvaardigheid,
verlangend met U onze weg te gaan.
L Mijn ziel verlangt naar U in de nacht;
ps 119,62
mijn geest beijvert zich U te ontmoeten.
A Waar uw geboden leven, daar leert de wereld wat recht is.
L Vergeefs wordt genade bewezen
aan mensen met kwaad in de zin.
A Zij leren niet wat recht is; en kunnen Gods grootheid niet zien.
zie volgende blz.
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L HEER*, uw hand is geheven voor het oordeel;
maar zij kunnen het niet zien.
A De ijver van uw volk maakt uw vijanden te schande;
maar zij zien het pas als het vuur hen verslindt.
L God, die het goede in ons werkt,
zal ons zijn vrede schenken.
A Wij hebben ook andere heren gediend;
maar nu willen wij uw naam alleen vereren.

*

*

*

Joh 16,33
Mt 6,24

*

169 psalm van de profeet (Jes 33,13-16)
L Dit zegt de HEER tot wie ver en wie dichtbij zijn:
Erken toch mijn macht!
A Zij zullen beven van angst, die zondigen in Sion;
wie doorstaat dit verterend vuur?
L Wie rechtvaardig is en de waarheid doet,
wars van winstbejag en doof voor slechte plannen,
is onaantastbaar in een vesting op de rots.
A Je bent zeker van brood en van water;
en je zult de koning* in zijn heerlijkheid zien.

*

*IK BEN

*

170 profetie van zijn komst (Jes 40,1-11)
L Spreek tot mijn volk: De strijd is volbracht,
je bent dubbel gestraft voor je zonden.
A Baan de weg voor onze God in de woestijn;
want de grootheid van God zal verschijnen,
ál wat leeft zal Hem aanschouwen.
L De mens is als het gras;
zijn schoonheid als de bloemen in het veld.
A Het gras verdort, de bloem verwelkt,
als de adem van de HEER erover blaast;
maar het Woord van God IS in eeuwigheid.
Klim op een berg met je boodschap van vreugde;
en verhef met kracht je stem.
A Laat het horen in de steden van Juda;
wees niet bang, maar zeg: Hier is uw God!
L Zie, uw God zal komen in zijn macht,
om zijn heerschappij op zich te nemen.
A Als een herder weidt Hij zijn kudde;
zijn lammeren draagt Hij op de arm.

Heb 12,18v
ps 15
1Kor 10,4

*Christus

Mt 3,3
Lc 3,4v

1P1,24

Joh 1,1

L

*

*

*

Mt 24,30
Joh 10,11
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171 de dienaar van JAHWEH (Jes 42,1-12; Mt 12,18-21)
L Zie, mijn dienaar die Ik liefheb en steun:
hij is het die Ik uitverkoren heb.
Mt 3,17
A Mijn Geest is op hem,
om de volkeren te tonen wat recht is.
Mt 3,17
L Hij roept niet luid in de straten;
en doet niet teniet wat staat te kwijnen.
Mt 12,20
A Hij maakt het recht op aarde bekend;
de verste oorden zien uit naar zijn leer.
ps 65,10
L

Hoor het woord van God, die de hemelen* schiep, *engelenverblijf
en de aarde met al haar bewoners.
A Hij spreekt, die allen de adem geeft,
en de Geest, om voor Hem te leven:
L Ik ben de HEER*, die je roept om recht te doen;
*JAHWEH (IK BEN)
Ik neem je bij de hand en Ik zal je behoeden.
A Je zult blinden de ogen openen;
en gevangenen leiden uit hun donkere kerker.
L JAHWEH is mijn naam: IK BEN;
ex 3,14
er is geen godheid buiten Mij.
A Hetgeen vroeger is voorzegd kom Ik vervullen;
Lc 24,25v
nieuwe dingen kondig Ik aan, al vóór ze zijn gekomen. 1Pe 1,10v

*

*

*

172 de dienaar van JAHWEH (Jes 49,8-13)
L Dit zegt de HEER tot zijn dienaar*: Ik ben bij je;
*Christus
op de vastgestelde tijd zal Ik je redden.
A In jou is het nieuwe verbond met mijn volk,
om het land weer te herstellen.
L Ik ben bij je op de dag van het heil,
om verwoest bezit weer tot erfdeel te maken.
Kol 1,12
A Tot gevangenen spreek Ik: Treed naar buiten;
tot hen in de duisternis: Kom tevoorschijn!
L Zij hoeven geen honger en dorst meer te vrezen:
*Joh 7,37v
hun Ontfermer zal hen geleiden,
ps 36,8v
en voeren naar bronnen van water*.
*H Geest
A Hij baant de weg voor hen;
uit alle windstreken komen zij aan.
L Hemel en aarde*, juich van blijdschap;
*engelen en mensen
laten de bergen* zich verheugen.
*heiligen
A Want God heeft zijn volk getroost;
over de behoeftigen ontfermt Hij zich.

*

*

*

215
173 de komst van de Messias (Jes 61,104; 62,1-4)
L Ik verheug mij in de HEER,
mijn ziel juicht om mijn God.
Lc 1,46
A Hij heeft mij als redder* bekleed,
*jesjoeach (Jezus)
de mantel van gerechtigheid mij omgeslagen.
L Als een bruidegom heeft Hij mij bekleed,
Joh 3,29
als een bruid mij met sieraden getooid.
ps 45
A De aarde brengt haar gewassen voort,
de hof doet haar zaad ontkiemen.
ps 67,7
L Zo brengt onze God zijn redding teweeg;
en doet Hij zijn gerechtigheid ontspruiten.
A Zijn redding wordt zichtbaar als een licht,
Joh 8,12
zijn verlossing als een brandende fakkel.
L Alle volken zullen uw redding zien;
Mt 28,19v
hun vorsten aanschouwen uw grootheid.
A Een nieuwe naam wordt u gegeven;
en Hij kroont u met een sierlijke kroon.
L U zult niet langer Verlatene heten,
uw land niet langer Woestenij.
A U wordt genoemd: mijn welbehagen;
en uw land zal heten: mijn vrouw.

*

*

*

174 de stad van God (Jes 66,10-14)
L Juich om Jeruzalem, jij die haar liefhebt!
Jij die om haar treurt: verheug je in de stad van God. op 21,10
A Je zult weer drinken aan haar borst
en vertroosting vinden;
en aan haar boezem worden verzadigd.
L Dit zegt de HEER:
Als een rivier stroomt mijn vrede haar toe.
openb 22,4
A Als een stroom die buiten haar oevers treedt:
zo komt de schoonheid* der volkeren op haar toe.
*de gelovigen
L Ik zal je troosten,
als een kind dat troost vindt bij de moeder;
In Jeruzalem zal Ik jullie vertroosten.
A Zielsgelukkig zul je het ervaren;
je bloeit weer op als het jonge groen.

*

*

*
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175 gebed om herstel (Jer 14,v)
L Spreek tot mijn volk: Ik heb dag en nacht verdriet;
mijn volk wordt door een vreselijke plaag getroffen.
A God, hebt U ons dan verworpen?
Wij hoopten op vrede, maar die bleef uit;
op herstel, maar het verval ging verder.
L Wij erkennen onze schuld;
wij en onze ouders: wij hebben gezondigd tegen U.
Dan 3,25v
A Verwerp ons niet, omwille van uw naam;
want om ons wordt uw naam gelasterd.
L Gedenk de belofte aan uw volk,
verbreek niet uw verbond.
Rom 11,25v
A Komt het goede van omhoog soms uit het niets?
HEER*, op U is onze hoop gericht.
*JAHWEH (IK BEN)

*

*

*

176 herstel van Gods volk (Ez 36,22-27)
L Dit zegt de HEER: Niet omdat je zo bijzonder bent;
maar Ik handel omwille van mijn naam.
A Mijn naam*, die jullie hebben neergehaald,
wil Ik weer heiligen onder de mensen.
L Heel de wereld zal zien dat Ik God ben,
als Ik voor hun ogen Mij aan jullie openbaar.
A Dan verzamel Ik jullie uit de wereld;
en breng je weer bijeen op je eigen plaats.
L Ik zal je met zuiver water besprenkelen;
en je reinigen van àl wat niet deugt,
van die goden waar je voor knielde.
A Voor een hart van steen geef Ik een levend hart;
Ik zal mijn Geest in je binnenste leggen.

*

*

*IK BEN

Joh 1,18

ps 51,9

Joh 14,26

*

177 danklied van Tobit (Tob 13,7v)
L In het land waar ik leef als een vreemdeling
1Pe 2,11v
dank ik de HEER en verkondig zijn grootheid en macht.
A Keer je af van de ondeugd, doe wat goed is:
Hij zal het zien en zich ontfermen over jou.
L Mijn God en mijn Koning wil ik eren;
en juichen om zijn grootheid en macht.
Joh 12,13
A Laat zijn kinderen vol dankbaarheid Hem eren,
die de zonde bestraft en zich weer ontfermt.
Heb 12,6
L Breng Hem dank zoals het behoort;
en vereer Hem, die Koning is in eeuwigheid.
Joh 18,36
zie volgende blz.
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A Dan zul je het vol vreugde mogen zien in zijn huis,
hoe Hij ongelukkigen zijn liefde betoont.

Lc 4,18

L

Uit verre oorden stromen zij toe,
Jes 66,12
om de naam* van God te vereren.
*IK BEN
A Zij dragen geschenken met zich mee;
Mt 2,11
elk geslacht opnieuw zal zich hierin verheugen.
L Zij leven onder een vloek die jullie haten;
wie jullie liefheeft is voor eeuwig gezegend.
A Wees verheugd: de rechtvaardigen worden verzameld;
zij brengen dank aan God,
en juichen om de voorspoed van zijn stad.
ps 48
L De stad wordt herbouwd met edelstenen,
met muren en poorten van zuiver goud.
op 21,18
A In haar straten klinkt de lofzang:
Eer aan God, Hij zal je voor eeuwig verheffen!

*

*

*

178 de Wijsheid van God (Wijsheid 9,1-6.11,13-18)
L God van onze ouders, God vol ontferming,
alles is geschapen door uw Woord.
Joh 1,3
A U hebt in uw wijsheid de mensen toegerust,
om over al het geschapene te heersen.
gen 1,28
L U droeg hun op de wereld te besturen,
heilig en rechtvaardig;
en een oordeel te vellen in oprechtheid van hart.
A Verleen mij de Wijsheid die bij U is;
spr 4,7
en sluit mij niet buiten uw kinderen.
L Ik ben uw dienaar, een zwakke mens,
die tekort schiet om uw wetten te verstaan.
A Mensen, door de wereld als volmaakt gezien:
als zij uw Wijsheid ontberen,
heeft dit geen enkele inhoud.
L De Wijsheid die van U komt kent uw werken;
Zij was erbij toen U de wereld schiep.
A Zij weet wat goed is bij U,
in overeenkomst met uw geboden.
L Zend mij uw Wijsheid uit uw heilige hemel,
om mij te geleiden, en te leren wat goed is.
A Alles begrijpt Zij* en alles kent Zij;
*de heilige Geest
haar gezag zal mij behoeden,
zodat het goed is wat ik doe.
antifoon
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L

Wie kent er Gods bedoeling,
en verstaat het plan van de HEER*?
*JAHWEH (IK BEN)
Armzalig is ons denken, onzeker zijn onze besluiten.
A Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel;
deze tent is een last voor de denkende geest.
2Kor 5,1
L Wij, die het aardse amper verstaan,
hoe zouden wij het hemelse bevatten?
A Hoe zouden wij uw wil verstaan,
zonder uw Wijsheid, uw Geest van omhoog?
Rom 12,2
L Zij maakt de wegen recht van wie de aarde bewonen.
A Zij leert de mensen wat goed is in uw ogen;
door uw Wijsheid worden zij gered.

*

*

*

Nieuwe Testament

(nrs. 179-189)

179 Lam van God (openb 4,11; 5,9-12)
L Waardig bent U, onze Heer en God;
aan U komt de heerlijkheid toe, de eer en de macht.
A U hebt het heelal geschapen;
door uw wil is alles tot stand gebracht.
L Aan U is het oordeel in handen gegeven:
aan U die voor uw volk bent geofferd.
A U hebt hen gekocht voor God met uw bloed,
uit alle rassen en talen.
L U hebt hen voor onze God gesteld,
om als koningen en priesters te heersen op aarde.
A Waardig is het Lam dat werd geslacht,
te ontvangen de macht en de rijkdom.
L Van hem is de wijsheid en de kracht,
de eer en de heerlijkheid en de grootheid.
A Aan Hem die is gezeten op de troon en aan het Lam
zij alle lof en eer in de eeuwen der eeuwen. Amen.

*

*

Heb 1,2
Joh 5,22
1Pe 1,19

1Pe 2,9
Joh 1,36

openb 4,2

*

180 Christus' heerschappij (openb 11,17v; 12,10v)
L Wij danken U, God, die al het zijnde beheerst:
Heb 1,3
U BENT in eeuwigheid
ex 3,14
A Uw macht hebt U op U genomen, uw koningschap aanvaard.
L De wereld leeft in woede, maar uw toorn* is gekomen,
en de tijd om de doden te oordelen;
*buiten Gods genade
zie volgende blz.
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A om uw heiligen te belonen: allen die U vrezen;
om te verderven wie de aarde verderven.
L Nu is gekomen het heil en de macht
en het koningschap van God,
en de heerschappij van zijn Christus.
A De aanklager van onze broeders en zusters,
die dag en nacht hen schuldig verklaarde:
hij is terneer geworpen.
L Zij overwonnen door het bloed van het Lam:
door van Hem te getuigen,
en hun leven niet te achten, tot in de dood.
A Juich daarom, hemelen*, en wee u, aarde en zee!
De duivel is neergedaald, ziedend van woede,
want hij weet dat zijn dagen zijn geteld.

*

*

*

*

1Pe 1,19

*engelen
1Pe 5,8

pred 12,13

Joh 3,14v

*

182 danklied van de menigte (openb 19,1-2;5-7)
L Ik hoorde een machtig geluid,
als van een grote menigte in de hemel.
A Hallelujah! Het heil en de grootheid
en de macht zijn van onze God;
waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel.
L Een stem ging uit van de troon en Hij sprak:
A Breng dank aan God, jullie allen die Hem dienen;
en die leven in eerbied voor Hem.
L Ik hoorde het geluid van een grote menigte,
als het gedruis van vele wateren.
A Hallelujah! Onze God en Albeheerser:
Hij heeft zijn koningschap aanvaard.
L Laat ons blij zijn en juichen; en Hem alleen vereren!
A De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam;
en zijn bruid heeft zich al klaargemaakt.

*

op 20,2

*

181 lied van Mozes (openb 15,3-4)
L Groots en wonderbaarlijk zijn uw werken,
onze God en Albeheerser.
A Rechtvaardig en goed zijn uw wegen,
o Koning van de eeuwen.
L Wie zou niet vól van ontzag uw naam vereren?
want U alleen bent heilig.
A Uit alle volken komen zij om U te aanbidden;
uw rechtvaardige oordeel is allen bekend geworden.

*

Mt 25,31

*

Lc 1,33
Joh 1,29
2Kor 11,2
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183 Christushymne (Kol 1,15-20)
L Christus is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
ps 89,28
A In hem is alles geschapen, in de hemel en op aarde,
Joh 1,3
wat zichtbaar en onzichtbaar is.
L Het heelal is geschapen door hem en voor hem.
Heb 1,2
A Hij bestaat vóór alles; en alles bestaat in hem.
Joh 8,58
L Hij is het Hoofd van het lichaam, de kerk,
Ef 1,22
de Oorsprong en de Eerstverrezene uit de dood,
Heb 1,6
om in alles de eerste te zijn, hij alleen.
A In hem heeft God in heel zijn volheid willen wonen,
Joh 1,18
om door hem het heelal met zich te verzoenen.
L In hem sticht Hij vrede,
door het bloed aan het kruis vergoten;
Rom 5,9
A om alles in de hemel en op aarde* te verzoenen, engelen en mensen
door hem alleen.

*

*

*

184 uitverkoren (Ef 1,3-10)
L Eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus gezegend heeft.
A In hem zijn wij verkoren vóór de wereld bestond,
om heilig en vlekkeloos voor zijn aangezicht te leven.
L In liefde heef Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus.
A Zo heeft Hij het gewild in zijn goedheid,
om zijn grote genade zichtbaar te maken.
L Dit heeft Hij ons gegeven in de Geliefde,
in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed:
A vergeving van zonden,
door de rijkdom van zijn genade.
L Die heeft Hij ons medegedeeld
als een overvloed van rijkdom en inzicht.
A Hij heeft ons het geheim van zijn wil doen kennen,
het besluit dat Hij in Christus heeft genomen.
L Ter verwezenlijking van de volheid van de tijd
heeft Hij het heelal in Christus
onder één hoofd gebracht:
A alle wezens in de hemel, en op aarde, in hem.

*

*

*

1Pe 3,9
1Pe 1,16
Joh 1,12

Ef 3,13

Gal 4,4
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185 geloofsbelijdenis (Fil 2,6-11)
L Jezus, aan God gelijk,
heeft zijn macht niet gebruikt om zichzelf te redden.
2Kor 8,9
A Ten einde toe heeft hij zichzelf verloochend,
toen hij als een dienaar in ons midden was.
Lc 22,27
L Aan de mensen gelijk geworden
en in de wereld verschenen,
heeft hij zich vernederd tot de dood.
Gal 3,13
A Hij was gehoorzaam tot de dood,
de dood aan een kruis.
L Daarom heeft God hem hoog verheven;
en hem een naam boven alle namen gegeven;
A opdat bij het horen van zijn naam
ieder zich zou buigen,
in de hemel, op aarde en onder de aarde*;
*bij de doden
L opdat ieder het zou belijden,
tot eer van God de Vader:
A Jezus Christus is de HEER.
1Joh 5,5v

*

*

*

186 leven zonder zonde (1 Pe 2,21-24)
L Christus heeft voor ons geleden;
Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten.
A Dit is onze roeping:
in zijn voetspoor te gaan;
L Hij deed geen zonde,
in zijn mond was geen bedrog.
A Als Hij werd gescholden,
schold Hij niet terug;
Hij dreigde niet als Hem kwaad werd aangedaan.
A Hij liet het over aan Hem,
die ieder rechtvaardig oordeelt.
L In zijn eigen lichaam
heeft Hij onze zonden op het kruis gebracht.
A Zo moeten wij sterven aan onze zonden,
om te leven voor de gerechtigheid.
L Door zijn striemen zijn wij genezen,
want wij dwaalden allen als schapen;
A maar nu zijn wij bekeerd
tot de Herder en Behoeder van onze ziel.

*

*

*

Rom 6,2
Jes 53,5

Joh 10,11
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187 geloofsgeheimenis (1Tim 3,16)
L Groot is het geheimenis van onze God:
A Onze God: Hij is geopenbaard in het vlees,
gerechtvaardigd in de Geest,
verschenen aan de engelen.
L Hij is verkondigd aan de wereld.
A Hij is geloofd in heel de wereld,
opgenomen in heerlijkheid.

*

*

einde overige schriftgebeden

*

Jes 52,10v

*

188 de vervulling van onze hoop (Tit 2,11-14)
L De genade van God,
bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen.
A Zij leert ons goddeloosheid te verzaken,
en alle wereldse begeerte.
L Zij leert ons bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven;
terwijl wij uitzien
naar de zalige vervulling van onze hoop:
A de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Redder Christus Jezus.
L Hij heeft zichzelf gegeven,
om ons te verlossen van alles wat niet deugt;
A om ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde, vol van ijver voor het goede.

*

Joh 1,14

*

Joh 1,17
Gal 5,24

1Pe 4,13
1Pe 1,19
1Pe 2,10
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slotgebeden
indeling naar het kerkelijk jaar
Advent: 1-14
zo: 9,10 vr en dag. 15 uur: 2, 8, 11, 14

za: 4,12, 14

kersttijd: 15-25
vr en dag. 15 uur: 19, 23 za: 25 zo: 16,17
Openb. vd Heer: 26 Doop vd Heer: 27, 53, 96, 120
tijd door het jaar (I): 94 - 194
zo: 95, 101, 103, 116, 120, 123, 132, 137, 144, 162
vr en dag. 15 uur: 100, 115, 135, 143, 149, 151, 152, 53, 158,
178, 182, 187, 192 za: 112, 125, 154, 180, 183, 190, 193
40-dagentijd: 28-45 zo: 31, 33, 39, 43
vr en dag. 15 uur: 32, 37, 38, 42, 43, 44 za 28, 45
Goede week: 46-51
Pasen-Hemelvaart: 52-78 zo: 58, 63, 66
vr en dag. 15 uur: 57, 62, 65, 70, 72 za: 55, 59, 60, 61
Hemelvaart - Pinksteren: 79-85 vr: 82, 85 za: 80 zo: 83
Pinksteren .-Drie-eenheid: 86-93
vr en dag. 15 uur: 87 za: 90 zo: 86
Drie-eenheid: 93 Sacramentsdag: 43, 63, 144
tijd door het jaar (II): 94-194 (zie I)
Christus Koning: 195
opdracht van Jezus in de tempel (2 feb): 196
Allerheiligen (1 nov): 209
heiligendagen: 197- 208
Maria: 197, 18, 19, 20 Jozef: 198, 20 Joh. de Doper 199
12 apostelen: 200, 21 Petrus en Paulus: 201 4 evangelisten 202
Willibrord: 203 martelaren: 204 overige heiligen 205 - 208
Allerzielen: (2 nov) 210
eenheid: 1, 3, 15, 16, 22, 29, 42, 43, 64, 68, 84, 88, 100; 107, 112, 114,
117, 118, 126, 139, 144, 147, 156, 158, 159, 160, 169, 190, 197, 200
vrede: 4, 22, 24, 41, 53, 73, 88, 112, 122, 161, 169
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advent (1-14)
1 L Dank God, die in Christus ons bestaan heeft gedeeld!
A Ons lot bestaan heeft hij gedeeld, tot op het kruis.
L U roept ons als uw heiligen, van boosheid verlost.
A Laat ons het kwaad resoluut de rug toekeren.
L Jezus, help ons uw gebod te volbrengen.
A Laat ons als uw broers en zusters in liefde leven.
L Leer ons dagelijks uit te zien naar uw komst.
A Heer, versterk uw volk in geloof.
intenties

2Kor 6,14
1Joh 1,9
1Joh 2,7v
ps 133
1Tes 4,16

2

L Jezus, in liefde voor allen hebt u de bittere dood gekend.
A Jezus, eerstgeborene uit de dood:
Kol 1,15v
op U is onze hoop gericht.
L U geeft ons deel aan het nieuwe leven in uw Rijk.
Fil 3,20
A Heer, verhef mij uit dit gebroken bestaan.
L Heer, ik bid U voor hen die gestorven zijn:
op 20,5
A Geef hun uitzicht op uw eeuwige Rijk.
1Pe 4,6
L Met allen die u liefhebben bidden wij:
A Heer Jezus, kom spoedig!
op 22,20
intenties

3

L Vader, U roept ons als uw eigen volk,
door het geloof in Jezus, onze broeder en onze Heer.
A Laat ons als broers en zusters voor elkaar zijn.
L Wij verlangen naar hem, nederig en zachtmoedig:
Jezus, die zichzelf tot in de dood heeft gegeven.
A Laat ons niet trots zijn en eigenzinnig.
L Laat ons leven in de verwachting van zijn komst.
A Leer uw kinderen zó hun dagen te benutten,
dat zij de dood niet hoeven te vrezen.
L Vader, mogen in deze wereld, vol van strijd,
zoekende mensen vrede vinden in uw huis.
A Maak onze gemeenschap tot plaats van uw vrede.
intenties

4

L God, wij danken U en wij aanbidden U,
die ons niet alleen hebt gelaten.
A Verlangend zien wij uit naar de komst van uw Zoon:
Jezus, onze broeder, licht van de wereld.
L Heer, versterk uw volk in dit geloof:
U bent met ons, alle dagen van ons leven.
A Laat uw kinderen leven als nieuw geboren,
als uw lichten in een wereld in nood.
intenties

Tit 2,4
Heb 13,1
Heb 12,2
1Pe 4,7
1Kor 15,55
ps 120
Mt 9,36

Joh 10,8
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5

L Vader, U ziet het hart van de mensen aan.
A Laat mij U zijn toegewijd, als burger van uw Rijk,
in ontzag voor U die ieders daden kent.
L Jezus, u hebt God aan de wereld geopenbaard.
A Open mijn hart, dat ik uw goedheid mag ervaren.
L U kwam vrede brengen aan mensen van goede wil.
A Laat de liefde het winnen van haat,
en vergevingsgezindheid van wrok.
L U bent rechtvaardig voor alle mensen.
A Kom hun te hulp, die lijden onder onrecht.
intenties

ps 11.4
Fil 3,20
1Joh 1,1v
Joh 14,9
Joh 14,27
1Joh 2,9
ps 103,6

6

L Alle profeten hebben van de Messias gesproken.
hand 3,24
A Vader, wij danken U voor Jezus, uw zoon,
Lc 24,27
door wie de woorden van de Schrift in vervulling gaan.
L Het licht, dat ieder mens verlicht:
Joh 1,9
hij heeft onder ons gewoond.
A Laat mij hem liefhebben, uw Woord aan de wereld.
Joh 1,14
L U wilt uw volk, in een vergankelijk bestaan,
in uw eeuwige goedheid doen delen.
ps 136
A Leer uw kinderen gehoorzaamheid,
om uw wil te volgen, in afwachting van Jezus' komst.
intenties

7

L God, uw kerk ziet uit naar Jezus’ komst.
A Heilig ons leven, want U alleen behoren wij toe.
L U toont uw kinderen onvergankelijke rijkdom.
A Uw liefdevolle goedheid is in eeuwigheid.
L Mag uw Geest steeds mijn hart vervullen.
A Help mij de hartstocht en begeerte te overwinnen.
L Vader, laat deze dag aan U zijn toegewijd.
A Leer uw volk hun roeping in de wereld te verstaan.
intenties

8 L Vader, de mensen willen hun Schepper niet kennen.
A Als de mens zichzelf tot God maakt,
laat mij dan vèr hiervan blijven.
L Als gelovigen worden belasterd en bespot:
A laat hen dan vol vreugde zijn,
dat zij delen in het lijden van Christus.
L Jezus, mag mijn hart zijn bij u,
aan wie het oordeel in handen is gegeven.
A Laat uw volk uitzien naar u die komen zal,
in een oogwenk zichtbaar voor heel de aarde.
intenties

Lc 12,36
Heb 12,14
Mt 13,44
ps 136
Gal 5,16v
Rom 8,13
Ef 4,1v

Jud 14v
2Tes 2,4
Rom 8,17
Mt 5,11
Joh 5,22v
Mt 24,27
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9

L Bidden wij in vertrouwen tot God,
die als een herder zijn volk wil leiden.
A Vader, help ons te luisteren naar uw stem.
L Bidden wij voor de leiding van de kerk van Christus.
A Laat hen voorgaan in liefde voor U en alle mensen.
L Bidden wij voor hen, die nergens uitkomst zien.
A Mogen de deuren van uw kerk voor hen openstaan.
L Wij bidden voor wie eenzaam zijn,
en in de steek gelaten.
A Breng hen tot de gemeenschap van de gelovigen:
van uw kinderen, als hun eigen familie.
intenties

10 L Vader, al het zijnde gaat voorbij,
maar U BENT in eeuwigheid.
A Doe mij uw goedheid verstaan; en hierin leven.
L De wereld vertrouwt op eigen wijsheid.
A Mag uw Geest uw kinderen inzicht geven,
en leren wat goed is in uw ogen.
L Wij hopen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
A Versterk het geloof van uw kerk in Jezus,
de opgestane Heer, die wij uit de hemel verwachten.
intenties
11 L
A
L
A
L
A
L
A

Vader, wij danken U, die ons de weg ten leven leert.
Laat mij Jezus, gekruisigd, voor ogen houden.
U, die de harten doorgrondt en onze daden kent:
doe mij voortgaan in eerbied voor U, die ons roept.
Laat uw kinderen het onrecht geduldig verdragen.
Laat hen uitzien naar hem, die recht zal spreken.
U wilt dat allen behouden worden.
Roep arbeiders in uw oogst,
om zoekende mensen het evangelie te verkondigen.
intenties

12 L Vader, wij danken U voor Jezus, uw Zoon,
die mensen van goede wil bij U terugbrengt.
A Mogen zoekende mensen hem vinden.
L Jezus, u hebt voor ons de bittere dood doorstaan.
A Uw liefde gaat alles te boven.
L Jezus, uit de doden verrezen:
A laat ons dood zijn voor de zonde, en leven met u.
L Onze God, die als dienaar onder ons hebt geleefd:
A Heer Jezus, kom in uw macht.
intenties

Joh 10,11v
Joh 10,3
1Pe 5,1v
Heb 11,6

Mt 12,50
ps 133

1Kor 7,31
Joh 15,9

1Joh 4,17

1Kor 2,2
ps 139
Joh 16,33
1Joh 4,17
2Pe 3,9
Mt 9,38

1Joh 2,2
Rom 5,6v

Rom 6,4
Mt 20,28
2Pe 3,10
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13 L
A
L
A
L
A

Jezus, u kent ons allen bij de naam.
Heer. doe ons uw nabijheid ervaren.
Heer, die ons uw Geest geschonken hebt:
laat uw volk deze schat niet verbergen.
U geeft ons de macht als nieuwe mensen te leven.
Versterk het geloof van uw volk,
als uw getuigen in een wereld van elk voor zich.
intenties

14 L Jezus Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid,
en het evenbeeld van zijn wezen.
A Er is geen ander, door wie wij tót U kunnen komen.
L Hij, die eeuwig IS, is arm geworden,
om zijn leerlingen in zijn rijkdom te doen delen.
A Heer, laat mij niet hechten aan vergankelijk bezit.
L Jezus, u die ons lot hebt gedeeld,
ons lijden ondergaan, onze dood gekend:
A Mogen zij, die in uw verrijzenis delen,
zich nooit schamen voor dit evangelie.
L U vraagt uw volk steeds te blijven bidden.
A Leer ons te volharden in geloof.
intenties
kersttijd (14-24)
15 L In Bethlehem heeft zich het mysterie voltrokken
van de menswording van God.
A Jezus, licht van de wereld, verlicht ons hart.
L Jezus, Vredevorst en aller dienaar:
A Mag uw vrede heersen in onze huizen.
L Jezus, Redder van de wereld, hoop van de mensheid:
A Mogen mensen in geestelijke nood u ontmoeten.
L Aan u is alle macht gegeven, in de hemel en op aarde.
A Laat uw kinderen u uit de hemel verwachten.
intenties
16 L De goedheid van God is op aarde verschenen;
hij heeft onder ons gewoond!
A Heer, hoe goed is het voor U te leven,
vrij van zelfzucht, eerzucht en trots.
L Jezus, u hebt voor uw volk de dood ondergaan;
nu mogen wij delen in uw verrijzenis.
A Laat ons onverdeeld uw weg gaan, in liefde voor u.
L Leer ons te leven in gemeenschap met u en elkaar.
A Mag in uw kerk iets van de hemel worden ervaren.
intenties

Joh 14,17
Joh 1,12
Ef 1,12

Heb 1,3
Joh 10,7
Mt 8,20
Mt 13,45
Lc 24,26
Lc 12,9
Lc 18,1
Lc 18,8

Joh 1,14
1Joh 1,1v
Joh 8,12
Jes 9,5
Joh 16,33
Mt 11,28
1Joh 2,28

Tit 2,11
1Joh 3,16
Kol 1,15v
Joh 17,20v
Ef 4,17v

228
17 L Wij danken God voor zijn Woord aan de wereld.
A Wij hebben in Jezus uw heerlijkheid gezien.
L God is mens geworden,
om de mensen met God te verzoenen.
A Mag dit evangelie helder klinken in uw kerk;
en in de wereld worden verkondigd.
L Vader, laat ons elkaar aanvaarden,
zoals Jezus ons heeft aanvaard.
A Maak uw kinderen één van geest,
vol ijver voor uw werk in de wereld.
intenties
18 L Vader, ik dank U voor het wonder
van de menswording van God in Jezus Christus.
A Ik dank U voor hem, aller dienaar,
die de scheiding met U heeft teniet gedaan.
L Door uw genade werd Maria zijn moeder,
in geloof op het woord van de engel.
A Versterk het geloof van uw volk.
L De apostelen hebben hem wereldwijd verkondigd.
A Roep mensen in uw oogst om van hem te getuigen.
intenties
19 L Ik dank mijn God voor Jezus, uit Maria geboren,
mens met de mensen, Zoon van de levende God.
A Hij is één van ons geworden, ons aller dienaar.
L Vader, leer ons te leven als uw kinderen in de wereld.
A Mogen wij steeds meer op hem gaan gelijken.
L Maria heeft haar zoon de marteldood zien sterven.
A Jezus, laat uw volk u voor ogen houden,
die in liefde voor allen het lijden niet uit de weg ging.
intenties
20 L
A
L
A

Dank God voor Jezus, aller broeder.
Laat uw kinderen hem nooit verloochenen.
Hij heeft de goedheid van God doen kennen.
Vader, ontferm U over hen; en wijs hen de weg,
die zoeken naar de zin van het bestaan.
L Maria en Jozef hebben zich in hem verheugd.
A Geef gelovigen vreugde om hun kinderen.
L Wij zien de liefde in het gezin waarin hij opgroeide.
A Laat uw liefde heersen in de gezinnen.
L Wij bidden voor de jeugd:
A dat zij opgevoed worden in liefde en eerbied voor U.
intenties

Joh 1,1
Joh 1,14
1Joh 2,2
Kol 1,19v
Mt 9,37v
Rom 15,7
Fil 1,27
Rom 12,11

Kol 1,15v
Jes 42,1v
Kol 1,22
Lc 1,28
Mt 28,19v
Mt 9,38

Mt 16,16
Fil 2,7

Lc 2,35

Mt 10,33
Joh 1,18
Mc 6,34
Lc 2,51
Lc 2,51
deut 6,5v

229
21 L
A
L
A
L

Vader, U zond ons Jezus, de hemelse mens.
Hij heeft als mens in ons midden gewoond.
Heilige Geest, die ons innerlijk verlicht:
maak ons allen één zijn, met hem als onze broeder.
Simeon en Hanna:
zij hebben hem herkend als hun Heer.
A Doe uw volk uw eeuwige goedheid zien.
L De apostelen hebben hem wereldwijd verkondigd.
A Heer, breng alle mensen van goede wil bijeen.
intenties

Fil 2,6v
Fil 2,2
Lc 2,25v
ps 136
Mt 28,19

22 L Dank God voor Jezus, de nieuwe Adam,
1Kor 15,45
de eerstgeborene van de nieuwe schepping.
Kol 1,15
A Vader, laat ons als nieuwe mensen leven.
Ef 4,24
L Jezus heeft uw goedheid geopenbaard.
Kol 1,19
A Help ons te geloven: U geeft ons deel aan hem,
verlost van alles wat een mensenleven ontsiert.
Joh 3,20
L Dank God, die in Christus zijn Rijk op aarde heeft gebracht.
A Laat uw koninkrijk in uw kinderen zichtbaar zijn.
intenties
23 L Jezus, mens met de mensen, u bent arm geworden,
om uw volk in uw rijkdom te doen delen.
A Als God-met-ons hebt u de hemel getoond.
L Laat mij niet hechten aan wat voorbij gaat.
A Leer mij een schat in de hemel te verzamelen.
L Hogepriesters en geleerden hebben u niet erkend;
de machthebbers hebben u gegeseld en gekruisigd.
A Help mij het lijden geduldig te dragen,
in de hoop op uw eeuwige Rijk.
L Nederig en zachtmoedig roept u allen tot u.
A Mogen zoekende mensen uw rijkdom vinden.
intenties

2Kor 8,9

24 L Jezus, Gods Woord aan de wereld:
aan het einde der tijden is hij als mens verschenen.
A Hij heeft ons vernederd lot gedeeld.
L Jezus, geboren in een stal:
A met de herders en de wijzen aanbidden wij u.
L Jezus, die als kind in de tempel uw ouders vergat:
A vervul uw volk van ijver voor uw Huis.
L Jezus, als eerste van uw kerk gedoopt,
is de Geest als een duif op u neergedaald.
A Vervul hen die u toebehoren van uw Geest van liefde.
intenties

Joh 1,1

1Kor 7,31
Mt 6,19
Mt 26,1v
Rom 8,17v
Mt 11,28v
Ef 3,8

Heb 1,2

Lc 2,15
Lc 2,49
Joh 2,17
Lc 3,22
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25 L Heel de Schrift spreekt van hem die komen zou:
Jezus, God-met-ons, mens met de mensen.
A Vader, doe uw kinderen het wonder verstaan
van uw menswording in Jezus Christus.
L Ons lot heeft hij gedeeld,
onze dood heeft hij gekend.
A Laat hen zijn weg gaan, tot heil van de wereld.
L Zijn leerlingen hebben hem aanbeden:
Jezus, de Messias, zoon van de levende God.
A Mag dit geloof uw kerk versterken,
om Christus in de wereld zichtbaar te kunnen maken.
L Verrezen uit de dood, heeft hij zijn Geest gezonden.
A Verenig uw volk tot dienst aan de wereld.
intenties
openbaring van de Heer
26 L De wijzen hebben het kindje aanbeden;
zij boden geschenken aan: goud, wierook en mirre.
A Heer, neem mijn bezit, aanvaard mijn gebeden;
laat mijn leven als een aangename geur voor U zijn.
L Zij werden in de droom voor Herodes gewaarschuwd
langs een andere weg terug te reizen.
A Vader, leer uw volk uw stem te verstaan.
L Jozef en Maria reisden met hun kindje naar Egypte,
tot de tijd kwam dat zij terug konden keren.
A Doe ons de tijd verstaan,
om te handelen of af te wachten.
L Jezus nam toe in wijsheid,
en in aanzien bij God en de mensen.
A Mag uw Geest van wijsheid uw kinderen leiden.
intenties

Mt 1,23
1Joh 4,2

1Pe 2,12
Mt 16,16

hand 2
Joh 17,20v

Mt 2,11
openb 5,8
2Kor 2,1v
Mt 2,12
Mt 2,13

pred 3
Lc 2,40

doop van de Heer
27 L Vader, bij de Jordaan hebt U uw stem doen horen:
A Dit is mijn geliefde kind, in hem heb Ik behagen.
Mt 3,16
L Tot al uw kinderen hebt U deze woorden gesproken. Rom 6,3v
A Laat uw volk uw liefde niet beschamen.
L De Geest is als een duif op Jezus neergedaald.
Mt 3,17
A Laat gelovigen niet twijfelen aan de gave van de Geest.
L Jezus is op de proef gesteld in de woestijn.
Mt 4,1-11
A Help hen in verzoeking te volharden in gebed.
Heb 10,36
L Talrijke wonderen heeft hij verricht;
en de mensen zijn macht getoond hen te redden.
Joh 10,37v
A Mag dit evangelie in heel de wereld klinken.
Jes 52,10
intenties
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40-dagentijd (27-44)
28 Aswoensdag
L In liefde voor alle mensen
heeft Jezus een vergankelijk lichaam aangenomen.
A Ons lot heeft hij gedragen, onze dood doorstaan.
L Vader, laat ons niet hechten aan wat voorbijgaat,
maar hem alleen liefhebben.
A Richt hen, die uw wil zoeken, op uit het stof,
als nieuwe mensen, vrij van boosheid en bedrog.
L Uw kinderen mogen niet tot uw altaar naderen,
alvorens zij zich met elkaar verzoenen.
A Mag de vrede van Christus heersen in de harten.
intenties

1Joh 4,2

ps 103,14

Mt 5,23

29 L Dank God, die zijn volk eeuwig leven belooft.
A Uw liefdevolle goedheid is eeuwig.
L Heer, die het hart van de mensen aanziet:
A laat uw kinderen U onverdeeld dienen.
L Vader, U roept uw kinderen zich te heiligen.
A Laat uw Geest ons leren wat goed is en waar.
L Ontferm U over hen die verslaafd zijn.
A Maak hen vrij, die van U hun hulp verwachten.
intenties

1Joh 5,11

30 L Vader, ik dank U voor de weg van het geloof.
A Al zie ik U niet, ik houd van U, die mijn leven draagt;
en in Jezus uw goedheid doet kennen.
L Heer, de wereld gaat aan U voorbij.
A Laat uw kinderen de twijfel overwinnen door geloof,
als bewijs van de dingen die zij niet kunnen zien.
L Maak hen allen één, die U zoeken.
A Leer uw kinderen U eensgezind te dienen.
L Ontferm U over mensen met een andere godsdienst.
A Doe hun uw liefde en goedheid verstaan.
intenties

Rom 3,22

31 L Vader, ik dank U voor Jezus, nederig en geduldig,
die niets in deze wereld zijn eigendom kon noemen.
A Mag mijn hart zijn bij hem; vrij van eigenliefde.
L Hij heeft zijn leerlingen voorgehouden
te blijven bidden bij ál wat zij doen.
A Laat uw kinderen het gebed niet verwaarlozen.
L U kent ieders verborgen bedoeling.
A Leer uw volk U naar waarheid te dienen.
intenties

1kr 16,.34
spr 21,2
1Tes 4,3v
Joh 16,13
ps 33,16v

Joh 1,18
Kol 1,23
Heb 11,1v
Ef 1,10
Ef 4,3v
Joh 14,6

Lc 9,58

Lc 18,1
Mt 7,8
Heb 4,12
spr 14,2
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32 L
A
L
A
L

Jezus heeft de macht van de boze gebroken.
Hij richt hen op, die van hem hun hulp verwachten.
In zwakheid heeft hij onder ons gewoond,
Fil 2,7
In liefde voor allen heeft hij zichzelf niet willen redden.
Hij zal komen voor een rechtvaardig oordeel,
om allen die hem volgen tot zich te nemen.
Lc 21,27
A Vader, laat uw kinderen leven met U,
die eens aan allen rekenschap zult vragen.
Mt 21,36
intenties

33 L
A
L
A
L
A

Breng dank aan de almachtige en eeuwige God.
Vader, leer uw kinderen te leven in eerbied voor U.
Breng dank aan de liefdevolle, goede God.
Laat ons het oude verlaten en leven door uw Geest.
Vader, U roept uw volk tot dienst aan de wereld.
Mag uw huis openstaan voor mensen in nood,
opdat hun last mag worden verlicht.
intenties

34 L Jezus werd hevig verzocht in de woestijn.
A Wees ons nabij, als het leven een woestenij lijkt.
L De duivel heeft vergeefs getracht hem te verzoeken.
A Laat ons in beproeving onze hulp van u verwachten.
L De engelen kwamen en dienden hem.
A Heer, doe uw volk uw aanwezigheid ervaren.
intenties
35 L Goede God, U die de harten op U wilt richten:
A help uw kinderen af te zien van alles,
waar zij U niet van harte voor kunnen danken.
L U, die een goede gever liefhebt:
A laat ons ruimhartig en niet mondjesmaat geven.
L Help uw volk om sober te leven.
A Heer, doe uw kinderen uw rijkdom verstaan.
intenties
36 L
A
L
A
L

God, die uw kinderen bestraft als zij van U afwijken:
laat mij dichter bij U leven.
Laat uw volk niet voorbijgaan aan mensen in nood.
Laat ons niet meer nemen dan nodig voor onszelf.
Jezus, die de boze afwees,
die u alle rijkdom van de wereld aanbood:
A laat ons alle rijkdom van u verwachten.
L De wereld jaagt schaamteloos naar bezit.
A Verlos uw volk van de afgoderij van de hebzucht.
intenties

1Pe 1,17
2Kor 5,17
spr 14,31

Mt 4,1v
ps 102,1v
1Pe 4,12v
Mt 4,11
Rom 10,5v

Lc 14,33
2Kor 9,7
1Joh 3,17
Mt 19,21

Heb 12,6
spr 14,31
1Joh 3,17
Lc 4,5
Mt 13,22
Kol 3,5

233
37 L Jezus zegt: Wie zijn leven verliest om mij,
die zal het vinden.
A God, help uw kinderen zichzelf niet voorop te stellen.
L Hij gaf zichzelf voor een verloren wereld.
A Laat hen in uw voetspoor gaan, die U zoeken.
L Jezus, u hebt uzelf verloochend tot op het kruis.
A Laat ons het kruis opnemen, en u volgen.
L Stervend aan het kruis hebt u de Schrift geopend:
Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?
A Leer uw volk te vertrouwen op uw aanwezigheid.
intenties
38 L Vader, U vraagt uw volk te heersen over het kwaad.
A Van U is de macht als uw kinderen te leven.
L U hebt de wereld in Christus uw goedheid getoond.
A Uw goedheid is eeuwig, uw liefde kent geen grenzen.
L U hebt Jezus doen opstaan uit het graf.
A Leer christenen te vertrouwen op hem, die leeft.
L Vader, laat ons het lijden niet ontvluchten.
A Leer uw volk de weg van Christus te gaan.
intenties
39 L Dank God, die zijn volk de waarheid doet verstaan.
A Vader, leid hen op de weg tot U:
allen die verlangen naar een goed en eerlijk leven.
L Dank God voor Jezus, die Hem doet kennen.
A Ieder die uit de waarheid is luistert naar zijn stem.
L Vader, laat christenen in eerbied hem ontvangen:
Het levende brood, voedsel voor eeuwig leven.
A Laat ons eensgezind volharden in gebed,
om uw werk in de wereld te kunnen volbrengen.
intenties
40 L God heeft zijn Zoon gegeven om ons lot te delen.
A Vader, laat allen die U toebehoren
hun hoop vestigen op hem, die leeft bij U.
L Dank God voor hem, die in liefde voor zijn volk
de harteloosheid en wreedheid heeft ondergaan
van godsdienstige mensen zonder liefde voor U.
A Laat uw kinderen in onrecht niet verbitteren,
maar bidden voor wie hen kwaad doen.
L Laat uw volk steeds hem voor ogen houden,
die het lijden geduldig heeft gedragen.
A Jezus, leer allen die u volgen hun kruis op te nemen.
intenties

Mt 16,24v
Fil 2,7v

Lc 9,23
Mt 27,46
ps 22,1

Rom 12,21
Joh 1,12
Joh 14,9

Rom 6,4
Mt 16,24

ps 15
Joh 1,18
Joh 18,37
Joh 6,51
Kol 4,2

Joh 3,16
Heb 6,19

Mt 27,41v
Heb 12,14v
Mt 16,24
Mt 10,38
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41 L Jezus, u hebt uw macht getoond allen te verlossen.
A De zieken hebt u genezen, de doden opgewekt.
L Leer uw volk u in hun leven te heiligen als Heer.
A Laat hen die u zoeken volharden in gebed.
L Heer, u wilt dat allen behouden worden.
A Roep mensen om het evangelie te verkondigen.
intenties
42 L Breng dank aan God voor Jezus,
die het grofste onrecht zonder klacht heeft gedragen.
A Leer uw kinderen te leven door uw Geest,
nederig en zachtmoedig, vol van zijn vrede.
L Zijn eigen volk, met wie hij optrok naar uw huis:
zij hebben geroepen om zijn dood.
A Laat ons hem boven alles liefhebben.
L Ontferm U over mensen, gevangen in haat.
A Doe hun ontkomen uit de strik van de boze.
intenties
43 L
A
L
A
L

Jezus leert: De mens leeft niet van brood alleen.
Heer, doe mij uw liefde en waarheid kennen.
U bent als levend brood, uit de hemel neergedaald.
Laat mij eten van dit brood, en groeien in geloof.
Jezus, Lam van God,
geofferd aan een wereld in nood:
A laat uw volk in uw voetspoor gaan, één van geest.
intenties

44 L Jezus zegt: Wie mij volgt, moet zijn kruis opnemen.
A Help mij mijzelf te vergeten, mijn last op te nemen,
en u te volgen, die mij onvergankelijk leven leert.
L U hebt het lijden van allen op u genomen.
A Heer, versterk uw volk in moeite en pijn.
L Uw kruis is teken van lijden, sterven en verrijzenis.
A Verenig uw volk in dit geloof.
intenties
45 L Breng dank aan God voor Jezus, zijn Zoon,
die ons sterfelijk bestaan heeft gedeeld.
A Vader, laat ons alle boosheid de rug toekeren,
in liefde voor hem, uitziende naar zijn komst.
L Hij werd gekweld in deze wereld van elk voor zich.
A Tot in de dood heeft hij zichzelf gegeven.
L Laat uw kinderen hem alleen lief hebben.
A Leer hun zichzelf te verloochenen en U te dienen.
intenties

Mt 11,5
1Pe 3,15
1Tim 2,4
Lc 10,2

Mt 21,5
ps 55
Mt 27,22
Mt 10,37
ps 38
ps 124,7

Lc 4,4
Joh 6,35
Joh 6,50v
1Pe 1,19
Joh 13,15

Mt 16,24

1Pe 1,24
1Kor 2,2
1Kor 1,10

Kol 2,9
1Joh 2,28
1Joh 5,6
Mt 10,37
Mt 16,24
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goede week (45-50)
maandag
46 L Breng dank aan God voor Jezus,
die welbewust de stad is binnengetrokken,
waar zijn vijanden hem naar het leven stonden.
A Laat allen in uw kerk hem aanbidden,
die in liefde voor de wereld zijn leven niet achtte.
L Jezus heeft zijn leerlingen zijn lijden voorzegd.
A Help uw kinderen hem te volgen,
en het lijden niet te ontvluchten.
L Farizeeën en schriftgeleerden wees hij terecht,
die in liefde voor de traditie uw gebod verzaakten;
en met al hun geleerdheid God niet kenden.
A Laat de verkondiging helder klinken,
van hem die zijn volk in uw liefde doet delen.
intenties
dinsdag
47 L Vader, vol van liefde, U roept allen tot inkeer,
opdat zij U mogen kennen en liefhebben.
A Laat uw kinderen openstaan voor uw Geest.
L In Jezus, nederig en zachtmoedig,
hebt U uw goedheid geopenbaard.
A Mogen wij hem steeds voor ogen houden;
en zijn liefde niet verloochenen.
L Hij heeft zichzelf ten offer gesteld,
om uw volk te verlossen uit de macht van 't kwaad.
A Laat dit evangelie helder klinken in de wereld.
L Jezus, God-met-ons en Lam van God,
dat de zonde van de wereld wegneemt:
A Leer christenen te vasten en te bidden;
en zichzelf te vergeten, om u te kunnen volgen.
intenties
woensdag
48 L In doodsnood heeft Jezus gebeden:
Laat deze beker aan mij voorbijgaan.
A Vader, uw wil geschiede, heeft hij gezegd.
L In zijn angst heeft hij U aangeroepen;
en uw engel kwam hem versterken.
A Mogen zij, die nergens uitkomst zien,
rust vinden in U, die hun leven draagt.
L Vader, leer uw kinderen uw wil te verstaan.
A Laat uw volk vol ijver verder gaan,
om het werk van Christus te verrichten.
intenties

Mt 21,11

1Kor 15,3
Mt 17,22
Mt 16,24
Mt 23,23
Joh 17,26

1Pe 2,2v

Joh 1,18
Mt 10,33
Heb 10,14

Joh 1,29
Mt 17,21

Lc 22,42
Heb 5,7
Lc 22,43
ps 91,11v
Heb 6,11
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Witte Donderdag
49 L Breng dank aan God voor Jezus, God-met-ons,
die als een dienaar in ons midden heeft geleefd.
A Onderricht uw kinderen door uw Geest:
dat zij de weg van Christus gaan,
die zichzelf ten einde toe heeft verloochend.
L Zijn lichaam en zijn bloed heeft hij gegeven:
spijs en drank voor een leven in geloof.
A Laat christenen vol eerbied hem ontvangen:
het ware brood, dat hun uit de hemel wordt gegeven.
L In het zicht van de dood
heeft hij met zijn leerlingen de lofzang gezongen.
A Ontferm U over hen die bang zijn te sterven:
dat de hoop op nieuw leven de angst zal verzachten.
intenties

Mt 1,23
Mt 20,28

Joh 6,33v
Joh 6,51

Mt 26,30
Heb 2,14v

Goede Vrijdag
50 L Zo lief had Jezus de mensen,
dat hij weende om de stad die hem verwerpen zou.
Lc 19,41
A Vader, leer uw kinderen lief te hebben wie hen haten.
L Als dank voor zijn liefde ontving hij het kruis.
A Laat allen die geloven hem voor ogen houden;
en hun kruis niet uit de weg gaan.
Mt 10,37
L Stervend aan het kruis heeft hij gebeden:
Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
ps 31,6
A Laat christenen hun lot in uw handen leggen.
L De Heer van alle leven is bij de doden neergedaald,
om ook hier het evangelie te verkondigen.
1Pe 4,19
A Ontferm U over hen die gestorven zijn:
op 20,5
open hun het uitzicht op uw Rijk.
intenties
zaterdag
51 L Breng dank aan God voor Jezus,
de voleinder van het geloof.
A Ontferm U over hen die worstelen met hun geloof,
gekweld door twijfel en onzekerheid.
L In de Godverlatenheid van het dodenrijk
heeft hij het evangelie van uw koninkrijk verkondigd.
A Ontferm U over hen die gestorven zijn:
geef hun uitzicht op eeuwig leven bij U.
L Jezus, één en al liefde en waarheid:
de dood kon hem niet vasthouden.
A Laat hen die u toebehoren de dood niet vrezen,
door het geloof in u, die ons lot hebt gedeeld.
intenties

Heb 12,2
Jak 1,6
Mt 27,46
1Pe 4,19
op 20,5
hand 2,24
Heb 2,9v
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Pasen - Hemelvaart (51-77)
52 L Dank God voor Jezus, de eerstgeborene uit de doden.
A U geeft uw kinderen deel aan zijn leven bij U.
L Israël mocht het heiligdom nog niet binnengaan,
dat een beeld was van de hemel.
A Vader, laat uw volk hem alleen liefhebben,
die de toegang tot de hemel heeft geopend.
L U schenkt uw Geest, als onderpand van de belofte.
A Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen!
intenties

Joh 6,29
Heb 9,7v
Joh 10,7
2 Kor 1,22
2Kor 5,17

53 L Breng dank aan hem, die van zijn lichaam heeft gezegd:
Breek deze tempel af,
en in drie dagen zal ik hem doen herrijzen.
Mt 26,61
A Jezus, eerstgeborene uit de doden:
1Kor 15,12v
u komt alle lof en eer toe, in eeuwigheid.
L Na Pasen begrepen de leerlingen uw woorden.
Joh 20,8
A Heer, mogen christenen hun roeping verstaan.
L Jezus, het lichaam is een tempel van uw Geest.
1 Kor 3,16
A Laat uw volk die tempel niet verontreinigen.
L Als dit vergankelijke lichaam wordt afgebroken:
2Kor 5,1
A neem hen die u liefhebben dan op in uw Rijk.
intenties
54 L Dank God, die zijn kinderen eeuwig leven belooft.
A Jezus verheft zijn leerlingen uit eerzucht en trots.
L Dank God, die zijn kinderen in Christus verenigt:
zijn eigen volk, om zijn vrede voor te leven.
A U hebt uw stem doen horen in de doop:
Jij bent mijn lieve kind, van wie Ik houd.
L Heer, mag uw kerk een plaats zijn van uw vrede.
A Mogen mensen in nood de weg tot U vinden.
intenties

1Joh 5,11

55 L Dank God, die ieders hart tot woning begeert;
en zijn kinderen verenigt in zijn huis.
A U redt uw volk uit een wereld vol geweld.
L God, mag uw kerk getuigen
van het ontzagwekkende offer van Christus.
A Zijn dood is onze dood, zijn leven is ons leven.
L Laat uw gelovigen uw rijkdom niet verbergen.
A Laat uw volk uw goedheid zichtbaar maken.
L Ontferm U over hen die in onwetendheid leven.
A Laat mensen in nood hem in uw kinderen ontmoeten.
intenties

Gal 2,20

Rom 12,17v
Mt 3,17
1Pe 2,22v

Heb 10,5v
Rom 6,4
Mt 5,14v
Mt 5,16
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56 L Breng dank aan God voor Jezus,
die in liefde zijn leven heeft gegeven tot in de dood.
A Heer, uw liefde gaat alles te boven.
L Als een misdadiger aan het kruis geslagen,
heeft hij schande en marteling verdragen.
A Uw liefde gaat alles te boven.
L Breng dank aan hem, die de dood heeft overwonnen;
en nieuw leven geeft aan allen die hem liefhebben.
A God, laat dit zichtbaar worden
in allen die hem belijden als hun Heer.
intenties

Heb 9,12v

Heb 12,2

2Kor 5,17
2Tes 1,11v

57 L Eer aan God, die allen mateloos liefheeft.
A Eer aan God voor Jezus, aller dienaar,
die zulk vreselijk lijden heeft doorstaan.
L Jezus, gestorven in liefde voor alle mensen:
A Leer uw volk het lijden te dragen,
om te mogen delen in uw verrijzenis.
L U zendt uw Geest aan allen die u ijverig dienen.
A Heer, laat christenen hun roeping verstaan.
intenties

Joh 3,16

58 L
A
L
A
L
A

spr 1,7

De mensen, met al hun kennis, vergeten hun God.
Vader, laat uw kinderen uw liefde voorleven.
In liefde voor allen heeft Jezus zijn leven gegeven.
Hoe kunnen wij U ooit genoeg danken?
Zijn verrijzenis is voor de wereld een dwaasheid.
Laat uw volk niet meegaan met de wereld,
die met al zijn wijsheid U niet wil zien.
L Vader, uw kerk is verdeeld, het geloof verzwakt.
A Roep mensen tot een krachtige verkondiging,
van Jezus, die de dood heeft overwonnen.
intenties

59 L
A
L
A
L
A
in

Breng dank aan hem, die in liefde voor alle mensen
is neergedaald in de verschrikking van het dodenrijk.
Jezus, ook de doden zullen u zien.
Aan gevangenen, onmachtig zichzelf te redden,
bracht u verlossing door het geloof in u.
U verenigt hen allen die u liefhebben:
de levenden en zij die gestorven zijn.
Als één gemeenschap zien wij uit naar uw komst.
Mag het gebed van uw volk niet verflauwen;
en de ijver voor u niet verslappen.
tenties

1Pe 2,24
Rom 8,17
Lc 11,13
Rom 12,3v

Fil 2,8
1Kor 1,20v
1Kor 3,19
Mt 9,38

Ef 1,20
ps 68,7

1Joh 2,28
Rom 12,11
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60 L
A
L
A
L
A

Dank God voor de verlossing in Christus.
Jezus, onze broeder: hij is de deur naar de hemel.
Stervend heeft hij ons de Schrift geopend:
Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
Jezus, u komt alle dank en eer toe.
Laat christenen leven voor u alleen,
die in liefde voor allen de dood hebt doorstaan.
L Heer, doe uw leerlingen hun roeping verstaan.
A Mogen zij u volgen, die eeuwig leven doet kennen.
intenties

61 L God, U hebt uw volk de weg van het kruis gegeven,
waarop Jezus de kwade macht heeft gebroken.
A Wij danken U voor hem: gestorven voor zijn volk,
begraven, en verrezen uit het graf.
L Ook aan de doden is hij verschenen,
om allen die U liefhebben bijeen te brengen.
A Laat uw Geest uw kinderen verenigen,
als broers en zusters van hem die leeft bij U.
L Jezus, uw komst verwachten wij.
A Doe allen die geloven steeds naar u uitzien.
intenties
62 L Dank God die zijn volk Jezus' kruis heeft gegeven,
als teken van verbondenheid met hem en elkaar.
A Laat uw kinderen het lijden geduldig dragen,
één met hem die de hemel is binnengegaan.
L Jezus, u bent de smalle weg van het geloof gegaan.
A Leer hun u te volgen en niet te twijfelen.
L Wij bidden voor hen die in de leiding staan.
A Laat hen voorgaan in waarheid en zachtmoedigheid.
L Ontferm u over hen die lijden onder onrecht.
A Maak uw kerk tot een plaats van vertroosting,
intenties
63 L Breng dank aan God voor Jezus, die in brood en wijn
het offer van zijn leven zichtbaar heeft gemaakt.
A Zijn vlees is echt voedsel, zijn bloed is ware drank.
L Dank God voor hem die de hemel is binnengegaan,
en die met ons is, alle dagen.
A Laat christenen het nieuwe leven zichtbaar maken.
L Doe uw kinderen groeien in geloof, hoop en liefde;
en leven voor U alleen.
A Maak hen die u liefhebben tot zout van de aarde.
intenties

Joh 10,7
Lc 23,46
ps 31,6
Joh 10,28v
hand 2,23v
1Tim 6,12
1Joh 1,2

Mt 16,24

Joh 5,25
1Kor 2,9
Fil 1,27
1Tes 4,16
1Tes 5,6

1Kor 1,18
Heb 2,11
Rom 8,17
Mt 7,14
1Tim 3,1v
1Tim 3,13
Jes 51,12

Heb 9,14
Joh 6,55
Mt 26,29

1Kor 13,13
Mt 5,13
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64 L
A
L
A
L
A
in

Jezus, die de macht van het kwaad hebt gebroken,
en zit aan de rechterhand van God:
wij zien u niet; maak ons sterk in geloof.
U, die steeds de eenzaamheid zocht om te bidden:
help uw leerlingen te volharden in gebed.
Jezus, zovelen die u miskennen en verlaten!
Heer, laat zoekende mensen bij u vrede vinden.
tenties

65 L
A
L
A

Eer aan God voor Jezus, die Hem doet kennen.
In lijden en in sterven heeft hij de liefde voorgeleefd.
Vader, laat christenen uw Geest de ruimte geven.
Laat hen als nieuwe mensen leven,
zoals U ieder hebt geschapen, op U gelijkend.
L U bracht ons tezamen in uw kerk,
met Christus als ons hoofd.
A Doe uw kinderen groeien in geloof:
één met hem en met elkaar.
intenties

66 L Vader, die allen in Christus geroepen hebt:
A laat uw volk uw roeping niet verwaarlozen;
maar bidden en werken voor een wereld in nood.
L Jezus heeft om onze eensgezindheid gebeden.
A Maak ons één van Geest, samen met alle heiligen.
L Geef kerkleiders wijsheid om te onderscheiden:
wat veranderen mag, en wat blijven moet.
A Maak ons tot een levende gemeenschap,
met de deuren open voor mensen in nood.
L Vader, verlicht hen door uw heilige Geest,
die geroepen zijn uw Woord te verkondigen.
A Laat het evangelie helder klinken in uw huis.
intenties
67 L
A
L
A
L
A
in

Eer aan God, die allen tot zich roept,
door het geloof in Jezus, verrezen uit de dood.
Hij geeft ons deel aan zijn verrijzenis.
Vader, versterk het geloof van uw kerk,
Toon uw volk hoe groot het goed is,
dat U in Christus uw kerk hebt geschonken.
Vader, versterk onze gemeenschap,
in eenheid met Maria en alle heiligen.
Maak hen allen één, die U willen dienen,
vol ijver voor uw werk in de wereld.
tenties

Kol 3,1
Joh 20,29
Lc 6,12
Joh 16,24
Joh 6,66

Joh 1,18
Ef 4,16
Ef 4,17v
gen 1,26
Kol 1,18
Ef 4,15v

Ef 4,1
Joh 17,20v
Fil 2,2
1Pe 5,1v
Jak 2,5v
Gal 1,8

Joh 6,29
2Kor 13,5
1Kor 2,9
Rom 15,5v
1Pe 2,9
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68 L Vader, U hebt in Jezus uw goedheid geopenbaard.
A Laat uw volk als zijn broers en zusters leven,
vrij van de boosheid, die zijn licht verduistert.
L Wij danken U voor hem, die uit de dood is opgestaan;
en is teruggekeerd naar zijn Vader en onze Vader.
A Mag de Geest van Christus de harten vervullen,
als uw kinderen hun weg gaan in geloof.
L Ontferm U over hen die buitenstaan,
onkundig van Jezus' komst, zijn dood en verrijzenis.
A Roep mensen om hun de weg tot U te wijzen.
intenties
69 L Breng dank aan God voor zijn zoon,
die het mensenlot heeft gedeeld.
A Laat mij de oude, zelfzuchtige mens verlaten,
om met hem tot nieuw leven op te staan.
L Hij is de steen die de bouwers hebben afgekeurd,
de hoeksteen van zijn kerk, wereldwijd.
A Maak ons tot levende stenen van uw kerk.
L Behoed uw volk voor de blindheid van hen,
die zijn eeuwige goedheid niet willen zien.
A Mag uw Geest uw kinderen verlichten;
en uw liefde hen leiden tot dienst aan onze wereld.
intenties
70 L Eer aan God, die aan een bandeloze wereld
zichzelf heeft getoond in een kwetsbaar mens.
A Vader, uw liefde kent geen grenzen.
L Eer aan God voor hem, die in volkomen onschuld
de weg naar het kruis is gegaan.
A Vader, uw liefde kent geen grenzen.
L De marteldood is hij gestorven;
als eerste van de mensen is Jezus verrezen.
A Leer uw volk als nieuwe mensen met hem te leven.
intenties
71 L Breng dank aan de God van hemel en aarde.
A U hebt uw kinderen de hemel beloofd.
L Jezus, die de onschuld hebt hersteld van wie geloven:
A u maakt hen die u volgen tot kinderen van God.
L U vraagt uw volk het kruis niet uit de weg te gaan.
A Laat christenen u steeds voor ogen houden.
L Ontferm u over allen die u belijden als hun Heer:
A Maak hen één in uw Geest, als uw licht in de wereld.
intenties

Mt 5,16
Joh 20,17
Kol 3,1v

Mt 9,38

Rom 14,9
Rom 8,13
Ef 4,22
Mt 21,42
1Pe 2,5
Mt 23,23v
Rom 13,10v

Joh 13,6

2Kor 5,21
Fil 2,8
1Kor 15,20

Joh 1,12
1Kor 2,2
Joh 17,21
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72 L
A
L
A
L
A
in
73 L
A
L
A
L
A
in

Eer aan God voor Jezus, de Redder van de wereld,
die in liefde voor allen zichzelf niet zocht te redden.
Alle kwaad heeft hij met goed vergolden.
Door zijn vriend verraden, zijn bisschop veroordeeld,
door allen verworpen, heeft hij voor allen gebeden.
Leer uw kinderen goed te doen aan wie hen haten;
en te bidden voor wie hen die buiten staan.
Heer, zie de neergang van uw kerk,
waar Jezus wordt verkondigd en bezongen.
Laat uw volk de vieringen niet verzaken.
tenties
Dank God, die zijn volk bijeenbrengt
door het geloof in de verrijzenis.
Laat dit geloof zichtbaar worden
in de kleine dingen van het dagelijks leven.
Vader, op de berg heeft uw stem geklonken:
Dit is mijn lieve zoon, luister naar hem.
Leer uw kinderen zichzelf te verloochenen,
om uw stem te mogen verstaan.
Uw Geest scheidt in onze gedachten merg en been.
Leer uw kinderen onderscheid te maken
tussen liefde voor U en eigenbelang.
tenties

74 L
A
L
A
L
A

God, onze Vader, die allen tot uw vrede roept:
leer uw volk ook in tegenslag op U te vertrouwen.
Heer, zovelen, die zoeken naar geestelijk houvast.
Roep mensen in uw kerk, om hun de weg te wijzen.
Zovelen die leven in angst voor ziekte en dood.
Doe hun het evangelie verstaan van Jezus,
gestorven en verrezen uit de dood.
intenties

75 L Vader, door alle profeten hebt U hem aangekondigd:
A Jezus, het lam van God, dat de zonde wegneemt.
L Johannes, de laatste en grootste van de profeten,
is gevangen gezet en gedood.
A Laat ons het lijden dragen en de dood niet vrezen,
door het geloof in Jezus, opgestaan tot eeuwig leven.
L Voor allen die hem liefhebben,
is hij tot een nieuw begin geworden.
A Leer uw kinderen hier en nu op te staan met hem:
Jezus, uw Woord aan een wereld in nood.
intenties

Mt 26,53

Lc 23,37
Rom 12,19v
Mt 5,44
1Pe 2,5
Heb 10,25

1Joh 5,11
Lc 16,11
Mt 17,5

Heb 4,12
Fil 2,4

Joh 14,27

Joh 1,29
Lc 7,24v
Mt 14,10

Kol 2,9v
Joh 1,14

243
76 L Jezus heeft op het kruis voor zijn vervolgers gebeden.
A Leer uw kinderen hun vijanden lief te hebben.
L De engel heeft gesproken tot de vrouwen bij het graf:
Jezus is niet hier, hij is verrezen.
A Vader, laat ons met hem tot nieuw leven opstaan.
L Ontferm U over allen die zoeken naar waarheid.
A Mogen zij hem ontmoeten, nederig en zachtmoedig.
intenties
77 L Vader, in het doopsel weten wij ons één met uw Zoon,
die de dood heeft doorstaan; en leeft bij U.
A Ons lot heeft hij gedeeld, ons leven vernieuwd.
L Jezus, die onophoudelijk ons uw liefde betoont:
A laat voorbijgaande dingen ons niet van u afhouden.
L Heer, mag uw Geest in ons wonen en werken.
A Mag uw volk het nieuwe leven zichtbaar maken.
intenties
78 L Dank God, die allen door Christus tot zich roept.
A In hem is verlossing uit de macht van het kwaad.
L Dank God voor hem, die zei: Ik vaar op
naar mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God.
A Laat uw kinderen leven, in liefde voor elkaar.
L Heer, ontferm U over zoekende mensen.
A Mogen de deuren van uw kerk voor hen openstaan.
intenties
hemelvaart - pinksteren (78 - 83)
79 L Jezus, voor ogen van de apostelen opgevaren:
A laat mij niet twijfelen, maar vaststaan in geloof.
L U gebood hun te wachten op kracht van omhoog.
A Laat mij niet op eigen kracht vertrouwen,
maar op u, die de harten zoekt te bewonen.
L U maakte hen tot uw getuigen over heel de aarde.
A Mag die verkondiging blijven klinken,
in een wereld van elk voor zich.
intenties
80 L
A
L
A
A
A

God, U hebt Jezus door de dood heen tót U genomen.
Voor ogen van zijn leerlingen is hij opgevaren.
Wij zien hem niet, zoals de apostelen hem zagen.
Leer uw kinderen te leven in geloof.
Hij gebood zijn leerlingen te wachten op zijn Geest.
Mag ons hart steeds zijn bij U,
om Hem te mogen ontvangen, die ons uw vrede leert.
intenties

Mt 28,5

Mt 11,29

Kol 3,1
1Kor 7,31
Ef 1,11v

1Pe 2,24
Joh 20,17
1Pe 3,8v
Mt 9,36v

Heb 6,19
Mt 28,17
hand 1,8
ps 33,16
Ef 3,17
Heb 3,6
Mt 28,19

Heb 11,1
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81 L
A
L
A
L
A
in
82 L
A
L
A
L
A
in
83 L
A
L
A
L
A
in
84 L
A
L
A
L
A
in

Vader, U hebt ons door de opstanding van Jezus
herboren doen worden tot een leven in hoop.
Mag dit werkelijkheid worden;
en uw kinderen leiden in al hun ons doen en laten.
De verrezen Heer is aan zijn leerlingen verschenen;
hij heeft hun de toekomst getoond.
Mag uw Geest ons leren hiernaar te leven.
Bij zijn afscheid aanbaden zijn leerlingen hem,
maar sommigen twijfelden.
Laat uw volk de twijfel overwinnen door geloof.
tenties
God, wij danken U, die uit handen van uw volk
het offer van uw zoon aanvaardt.
U behoren wij toe, U alleen willen wij dienen.
Jezus, nooit hebt u aan uzelf gedacht;
maar in liefde voor allen hebt u uw leven gegeven.
Laat ook mijn leven als een offergave zijn.
De verrezen Heer is opgevaren naar omhoog.
Mogen uw kinderen hem steeds voor ogen houden,
vol van ijver voor zijn werk in deze wereld.
tenties
Na negen dagen van gebed
daalde de Geest op de apostelen neer;
zij traden naar buiten en verkondigden Jezus.
Mag die verkondiging steeds helder blijven klinken.
Vader, U spreekt tot uw volk door uw Geest.
Maak ons ontvankelijk om uw leiding te verstaan.
God, die uw kinderen beproeft,
opdat zij standvastig zullen geloven:
leer hun ál wat zij doen aan U op te dragen.
tenties

1Pe 1,3
Mt 4,17
hand 1,3
Mt 28,17
Joh 20,27

Heb 7,27
Sir 2,12v
Joh 10,11
Lc 24,50
Fil 3,15

hand 2,4
Lc 10,2
Heb 12,25
Gal 5,16
1Pe 1,7
Rom 14,7

Jezus, uit de dood verrezen,
en opgevaren naar omhoog:
Lc 24,51
laat christenen u steeds in gedachten houden.
U hebt geleerd: Als je niet wordt als de kinderen,
zul je het Rijk van God niet binnengaan.
Mt 18,3
Mag uw Geest hun leren het kwaad niet te vergelden;
maar te leven in de onschuld van een kind.
Jezus, vredevorst: u bent gekomen om te dienen.
Mt 20,28
Maak uw kerk tot een plaats van vrede,
een tehuis voor zoekende en eenzame mensen.
Mt 9,36
tenties
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85 L Breng dank aan God voor Jezus, zijn Zoon.
A Hij heeft ons de weg naar de hemel geopend.
L Jezus, laat ons u, gekruisigd, voor ogen houden.
A Mag ons leven aangenaam zijn voor u en alle mensen.
L Breng dank aan God voor zijn Geest van liefde.
A Hij doet ons uw liefde en goedheid verstaan.
L Laat uw volk uw oordeel steeds in gedachten houden.
A Jezus, help uw leerlingen als heiligen te leven.
intenties
Pinksteren - Drie-eenheid (84 - 91)
86 L Jezus heeft het zijn leerlingen beloofd:
Stromen van levend water
zullen uit je binnenste vloeien.
A Heer, laat uw Geest van liefde ons vervullen,
opdat wij onze roeping waar kunnen maken.
L Maak uw volk als bomen, geplant aan levend water.
A Doe ons vruchten dragen van goedheid en geduld.
L Maak uw volk, zo gering in aantal, één van Geest.
A Doe hun in de kerken elkaar vinden in geloof.
intenties

Heb 10,19v
1Kor 2,2

2Kor 7,1

Joh 7,37

Fil 3,14
ps 1,1
Joh 15,16
Joh 17,21

87 L Jezus heeft gezegd: Wie mij belijdt bij de mensen,
zal ik als de mijne erkennen bij mijn Vader.
A Heer, laat mij nooit beschaamd zijn,
om goede woorden te spreken waar het nodig is.
L U hebt uw apostelen geleerd:
Wat je voor geringen doet, dat doe je voor mij.
A Ontferm u over mensen in verdrukking.
L Laat christenen de zelfzucht de rug toe keren,
als met u gekruisigd.
A Heer, laat uw werk in de wereld voortgang vinden!
intenties

Mt 10,22

88 L Jezus, gekomen om ons gebroken bestaan te helen.
A Help uw kinderen hun ondeugden te overwinnen,
in liefde voor u, die ons roept uw weg te gaan.
L U bent als brood, uit de hemel neergedaald,
om aan de wereld leven te geven.
A Laat ons u in geloof ontvangen,
als medicijn voor de ziel
L Uw Geest is als een stroom van levend water,
die het bestaan vernieuwt.
A Heer, mag dit zichtbaar worden in uw kerk.
intenties

Ef 2,1v

Kol 4,6
Mt 25,40

Ef 2,3

Joh 6,30v
Heb 11,1

Joh 7,37v
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89 L God, U bent een Vader en moeder voor alle mensen.
A Verenig ons als broers en zusters van hetzelfde huis.
L U wilt dat alle mensen tot U komen.
A Laat de deuren van uw huis voor allen openstaan.
L Heer, zovelen om ons heen die verloren lopen!
A Mogen zij in uw kerk gemeenschap vinden.
intenties
90 L
A
L
A
L
A
in

Dank God die door Christus de hemel heeft geopend.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Laat uw Geest van liefde uw kinderen leiden.
Laat uw kinderen hun roeping in de wereld verstaan.
Jezus, redder uit de dood:
Roep mensen om uw redding te verkondigen.
tenties

2Pe 3,9
Lc 16,23

Lc 11,13

Mt 9,38

91 L Heer, die voor Israël water uit de rots deed stromen:
A laat ons drinken uit de rots: Christus, die mét ons is.
L Jezus leert: Wie drinkt van het water* dat ik geef,
*H Geest
zal in eeuwigheid geen dorst krijgen.
Joh 4,10v
A Heer, geef ons van dit water.
L De profeet heeft gesproken van een waterstroom,
openb 22
die overal zegen brengt waar Hij komt.
A Heilige Geest, leid uw volk tot dienst aan de wereld.
intenties
92 L Breng dank aan God voor de zekere weg van geloof.
A Geef ons levend geloof, om uw kerk te versterken.
L Een waterstroom vloeide uit Jezus' zijde,
toen een soldaat hem aan het kruis doorstak.
A Leer uw kinderen te vertrouwen op het doopsel,
waarin zij met hem zijn verenigd.
L De apostelen dienden U met vuur en ijver.
A Laat uw volk niet twijfelen aan de gave van uw Geest.
intenties
Drie-eenheid
93 L Breng dank aan God, onze Schepper.
A U hebt allen lief, U zoekt de harten te bewonen.
L Breng dank aan God voor Jezus, zijn Zoon.
A Hij heeft ons vernederd bestaan gedeeld,
om ons uit eerzucht en eigenliefde te verheffen.
L Breng dank aan God voor zijn Geest van vrede.
A Heer, mag dit zichtbaar zijn in uw kerk,
als een getuigenis aan een wereld in nood.
intenties

Heb 10,38
Joh 19,34v
Rom 6,3v
hand 22,16

openb 3,20
Fil 2,6v
Joh 20,21
Fil 2,15
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tijd door het jaar (93 - 191)
94 L God, U hebt ons in de doop tot nieuw leven gewekt. Joh 3,5
A Laat dit zichtbaar worden in al ons doen en laten,
vrij van zelfzucht en eigenliefde.
Heb 12,1
L U noemt uw volk een stad op een berg.
Mt 5,13v
A Leer hen U ijverig te dienen;
en uw licht in de wereld te laten schijnen.
Ef 5,8
L Jezus heeft zijn leven gegeven voor een wereld in nood.
A Laat uw kinderen zichzelf vergeten en hem volgen.
Lc 9,23
intenties
95 L
A
L
A

God, die allen rechtvaardigt door het geloof in Jezus: Rom 3,28
Laat uw kinderen leven met hem, die de boze overwon.
Ons gebed is voor mensen uit andere godsdiensten.
Doe hun het wonder verstaan van Jezus, God met ons,
mens met de mensen, die U doet kennen.
Joh 14,9
L Breng alle mensen van goede wil bijeen in uw huis.
A Open hun de ogen voor uw goedheid, die eeuwig IS. ps 136
intenties

96 L Jezus, God uit God, mens uit een mens,
onze broeder en onze Heer:
A laat mij minder worden en neemt u toe in mij.
L Jezus, voor geleerden verborgen,
maar aan eenvoudige mensen geopenbaard:
A Laat uw volk het evangelie verstaan.
L U rust uw leerlingen toe voor hun roeping;
A Laat hen leven en werken in liefde voor u
en voor alle mensen, met u als ons hoofd.
L Heer, roep mensen in uw oogst,
om het evangelie te verkondigen.
A Laat zoekende mensen de weg tot u vinden.
intenties

Joh 1,1

97 L Samen met allen die in geloof gestorven zijn,
en met al uw heiligen danken wij U, onze God.
A Heilig, heilig, heilig bent U;
in alle eeuwigheid mogen wij U danken en eren.
L Ik dank U voor de schoonheid van de schepping.
A Al uw werken getuigen van uw grootheid.
L Ik dank U voor uw liefde voor de mensen.
A Uw liefdevolle goedheid is eeuwig.
L Heer, ontferm U over hen die buiten staan.
A Breng al uw kinderen van overal bijeen.
intenties

openb 20,5

Joh 3,30
1Kor 1,20
Mt 11,25
1Kor 12,28
Kol 1,18
Mt 9,38

openb 4,8

Rom 1,20
ps 118,1v
Mt 9,37v
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98

99

L
A
L
A
L
A

Dank God, die zich een volk geroepen heeft.
Heer, laat ons U niet halfslachtig dienen.
U hebt ons in Christus uw goedheid getoond.
U bent niet hoog en ver, ons lot gaat U ter harte.
U zoekt waarheid in het verborgene.
Laat uw kinderen in zijn voetspoor gaan,
als een offer aan U, door uw Geest, hun gegeven.
intenties
L
A
L
A
L
A
L
A
in

100 L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
in
101 L
A
L
A
L
A
in

Mt 6,24
Joh 14,9
ps 113,5

Rom 12,1

Vader, U die uw kinderen in Christus
tot nieuw leven hebt gewekt:
laat ons U zijn toegewijd, in eerbied en ontzag.
Jezus, Woord van God aan zoekende mensen,
goedheid van God in een verdorven wereld:
help ons los te laten wat ons verhindert u te volgen.
U bent niet hoog en ver, u zoekt te verblijven
in elk eenvoudig en vriendelijk mensenhart.
Laat uw volk openstaan voor uw Geest van liefde.
U hoort het roepen van mensen in nood.
Ontferm u over hen die nergens uitkomst zien.
tenties

Kol 2,12

Aan het einde van de tijd heeft God gesproken
door Jezus, zijn Zoon, de voleinder van het geloof.
Laat uw kinderen voortgaan, één met hem.
Versterk hen, die om hun geloof worden bespot.
Geef hun uw vreugde in het hart,
omdat zij delen in het lijden van Christus.
Heer, ontferm U over mensen in nood:
dat zij troost bij U vinden, en kracht om te leven.
Geef wijsheid aan hen, die voorgaan in uw kerk.
Vervul hen van uw Geest,
om Christus te verkondigen die ons tot U verheft.
God, de mensen zoeken massaal hun eigen weg.
Laat zoekende mensen de weg tot U vinden.
tenties

Heb 1,1v

Uit alle volken zijn zij tot Christus gekomen,
bijeengebracht in uw kerk, als één heilige familie.
Vader, verenig de harten tot uw werk in de wereld.
Sta hen bij, die worden vervolgd om hun geloof.
Versterk uw volk, standvastig in gebed.
Wij bidden U voor hen die in onwetendheid leven.
Ontferm U over hen die zoeken naar waarheid.
tenties

Jes 66,12

Kol 3,10
Joh 1,18
Kol 1,27
Joh 14,17
ps 72,13

Heb 12,2
2Pe 3,3v
Mt 5,11v
2Kor 1,5
Lc 12,32
1Tim 5,17
1Joh 1,2v
Mt 9,36

Mt 17,21
Rom 12,12
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102 L Jezus, u hebt de wet van God volledig vervuld.
A Mag uw Geest in uw kinderen de ruimte vinden,
2Kor 4,7
opdat zij in uw voetspoor zullen gaan.
L U leert hun geen paarlen voor de zwijnen te gooien. Mt 7,6
A Maak ons bedachtzaam zijn in ons optreden
en aangenaam in ons spreken.
Kol 4,6
L Heer, zovelen die hun eigenbelang heilig verklaren.
A Open hun de ogen, opdat zij tot inkeer komen.
Mt 3,2
intenties
103 L
A
L
A
L
A
in
104 L
A
L
A
L
A
in
105 L
A
L
A
L
A
L
A
in

God, U die allen door het geloof in Christus
de macht geeft als uw kinderen te leven:
laat geen lusteloosheid ons verlammen,
geen zelfbeklag onze blik verduisteren.
U vraagt uw volk te leven in geloof.
Versterk het geloof van uw gemeenschap.
U geeft allen in uw kerk hun eigen plaats,
als vele leden van hetzelfde lichaam.
Versterk onze gemeenschap in ijver voor uw zaak.
tenties

Joh 1,12
Mt 6,23
Lc 17,5
1Kor 12,13v

Vader, laat mensen van goede wil U vinden,
die al het zijnde draagt in uw hand.
Mt 10,30
De aarde en ál wat daarop leeft:
trekt U zich terug, dan vergaat het en verdwijnt.
2Pe 3,10
Heer, maak uw kinderen tot tekenen van uw liefde.
Doe ons in een wereld van elk voor zich
onze roeping verstaan voor mensen in nood.
1Pe 4,11
Ontferm U over hen die buiten staan,
onwetend van uw evangelie van Jezus, God-met-ons.
Laat de deuren van uw kerk voor hen openstaan;
en de verkondiging van Christus duidelijk klinken.
tenties
Eer aan God, die alle mensen liefheeft.
Uw liefdevolle goedheid is eeuwig.
Heer, die ieders daden toetst:
leer uw kinderen goed te doen in het verborgene;
en geen eer van anderen te zoeken.
U, die ieders verborgen bedoelingen kent:
behoed hen voor de zelfzucht,
die de Geest van Christus verdrijft.
Heer, die wil dat allen tot U komen:
maak uw huis tot toevlucht voor zoekende mensen.
tenties

ps 118,1v
Mt 6,3
Joh 5,44
Jer 17,10

1Tim 2,4
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106 L
A
L
A
L
A
L
A
in

Dank God voor de schoonheid van de schepping.
Hemel en aarde spreken van uw grootheid.
ps 19
Ontzag voor de Heer is het begin van wijsheid.
spr 1,7
Laat ons eerbiedig omgaan met uw wereld.
U maakte de mens als kroon van uw schepping.
gen 1,26
Leer uw volk uw goedheid vóór te leven.
Mt 5,16
De liefde voor God vervult alle geboden.
Laat uw kinderen U liefhebben; en U alleen dienen.
tenties

107 L Eer aan God, die allen in Christus tot leven roept.
A Reinig onze gedachten, richt ons handelen,
maak aangenaam ons spreken.
L Jezus sprak: Waar je schat is, zal ook je hart zijn. Mt 6,21
A Heer, leer ons niets dan uw rijkdom te verlangen. Lc 18,22
L Laat uw volk geloofwaardig voor de wereld leven. 1Pe 1,15
A Versterk onze gemeenschap door een levend geloof.
intenties
108 L
A
L
A
L
A

Jezus, Woord van God aan de wereld:
u hebt woorden van eeuwig leven.
Jezus, verlosser uit de macht van het kwaad:
leer uw volk de weg van geloof.
Heer, die ons roept tot uw werk in de wereld.
Mogen allen die u volgen eensgezind zijn,
in het verlangen uw koninkrijk zichtbaar te maken.
intenties

109 L
A
L
A
L
A
in
110 L
A
L
A
L
A
L

Joh 6,68
Heb 9,12

God, die in Jezus uw goedheid hebt geopenbaard:
U hebt allen lief en roept hen tot eeuwig leven.
Joh 13,35
U toont uw liefde in hem die zijn leven voor ons gaf.
Leer uw kinderen zichzelf geheel te geven.
Mt 16,24
Heer, uw goedheid kent begin noch einde.
Laat christenen de tijd benutten om goed te doen.
tenties

Vader, U te kennen gaat alles te boven.
Fil 3,8v
Vervul hen die U zoeken van uw heilige Geest.
Lc 11,13
Laat ons niets verlangen dan uw wil te doen.
Uw naam worde geheiligd in ál wat wij doen.
Jezus, u gebood uw leerlingen elkaar lief te hebben.
Laat de één de ander beter achten dan zichzelf.
Fil 2,3
U hebt gezegd: Mijn Vader zal je alles geven,
wat je vraagt in mijn naam.
Joh 14,11v
A Help uw volgelingen hun roeping waar te maken.
intenties
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111

L Almachtige, eeuwige en hoogverheven God:
A U hebt allen lief, U houdt zich niet verborgen.
L U hebt de wereld uw liefde betoond,
Joh 3,16
in Jezus, uw zoon, mens met de mensen.
A Blinden heeft hij doen zien, zieken genezen,
duivels uitgedreven en doden opgewekt.
Mt 4,24
L U gaf hem de macht over heel uw schepping;
hij stilde de storm en de zee kwam tot bedaren.
Mc 4,35v
A Jezus, u brengt de ziel tot rust;
u opent de toegang tot het eeuwige leven.
Joh 10,7
L Laat uw volk met u op weg gaan, uw Rijk tegemoet.
A Leer uw kinderen de leiding te zoeken van uw Geest,
die 't verstand verlicht en de harten verwarmt.
Joh 16,13
intenties

112 L God, onze Vader, die allen in liefde tot U roept:
A laat ons met vuur en ijver uw werk verrichten.
L Jezus, die de lammen deed lopen,
en blinden het gezicht heeft geschonken:
A ontferm u over hen die leven met een handicap.
L Duivels hebt u uitgedreven en bezetenen verlost.
A Ontferm u over hen die in de war zijn.
L De macht van de dood hebt u gebroken.
A Ontferm u over hen die de dood voelen naderen.
intenties
113 L
A
L
A
L
A
in
114 L
A
L
A
L
A
in

Joh 2,17
Mt 4,24
Lc 6,18
2Tim 1,10

God, onze Vader, ontferm U over uw wereld,
over mensen van alle rassen en talen.
1Kor 12,13
Mag uw volk uw vrede zichtbaar maken.
Ontferm U over hen die onder onrecht gebukt gaan.
Leer ons mensen in nood als Christus te dienen.
spr 14,31
Roep mensen in uw kerk, zo verzwakt en verdeeld.
Doe ons uw wil verstaan, en trouw volbrengen.
tenties
Jezus, u hebt uw volgelingen geleerd:
Wie tot mij komt zal geen honger meer hebben,
wie in mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.
Laat ons niets verlangen dan u te volgen;
en te delen in uw overvloed.
Zovelen die hun heil zoeken op ander plaatsen.
Doe hun zien dat zij het leven zoeken bij de doden.
Uw eigen volk is onzeker en vol twijfel.
Maak ons standvastig in geloof, als bakens in zee.
tenties

Joh 3,14

2Tim 4,3
Mt 28,17
Kol 1,23
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115 L
A
L
A
L
A

God, ontferm U over een wereld vol van geweld.
Laat uw kinderen vredebrengers zijn.
De mens, met al zijn kennis, vergeet zijn Schepper.
Laat ons de wetenschap van het kruis verkondigen.
De wereld jaagt naar succes, luxe en vermaak.
Heer, doe hun ervaren hoe leeg hun bestaan is,
en hoe snel weer voorbij.
L In deze verwarde wereld lopen jongeren stuurloos.
A Roep mensen in uw kerk, om hen te onderrichten.
intenties

1Kor 7,31
1Pe 1,24

116 L Breng dank aan God, die allen het leven schenkt.
A U hebt ons niet geschapen om te sterven,
maar om te leven bij U, in uw eeuwige Rijk.
Lc 12,32
L U roept uw volk als heiligen te leven,
Kol 1,22
door het geloof in Jezus, onze God en onze broeder.
A Jezus, verenig ons door uw Geest,
opdat de wereld zal geloven.
Joh 17,23
L Heer, doe uw kerk het evangelie verstaan.
A Laat uw kinderen uw koninkrijk zichtbaar maken.
intenties
117 L
A
L
A
L
A
in
118 L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
in

Jezus, u hebt de mensen gewaarschuwd:
Mt 7,15v
De boom wordt aan zijn vruchten gekend.
Laat mij ál wat ik doe onder uw oordeel stellen.
Wie zichzelf slechts kent
Gal 6,8
en uw Geest niet de ruimte geeft,
zal eens te horen krijgen: Ik heb je nooit gekend.
Mt 25,12
Laat mij voortgaan met u, zachtmoedig en geduldig.
Wij bidden voor wie leven in onwetendheid.
1Pe 2,15
Maak uw kinderen tot wegwijzers naar uw Rijk.
Mt 5,16
tenties
Vader, die ons toerust, elk met onze eigen gaven:
Doe elk van ons verstaan waartoe U ons roept.
Jezus, één met God, licht van de wereld:
mogen trots en boosheid dit licht niet verduisteren.
Leer uw volk uw werk in de wereld voort te zetten.
Doe ons voortgaan met u, nederig en oprecht.
Heilige Geest, die Gods kinderen innerlijk verlicht:
verenig ons tot dienst aan de wereld.
Laat ons opstaan met U, die het leven vernieuwt.
God, laat uw werk in de wereld voortgang vinden.
tenties

1Kor 12,28
Joh 8,12

2Kor 4,6
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A
L
A
L
A
L
A
in

Vader, U die uw volk wilt leiden door uw Geest:
leer ons uw wil te verstaan en te gehoorzamen.
De dag nadert, dat U ieder rekenschap zult vragen.
Leer ons zo te leven, dat het goed is voor U.
Jezus, niemand kan u volgen op eigen kracht.
Doe ons vertrouwen op u, die in ons woont.
Heer, voor u alleen willen wij leven en werken.
Versterk uw volk, dat alles in liefde wordt gedaan.
tenties

120 L

Vader, U roept uw kinderen bijeen
als broers en zusters van hetzelfde huis.
Wij danken U voor allen die U liefhebben.
Jezus, u gaf uw kerk de sacramenten,
om uw aanwezigheid zichtbaar te maken.
Laat ons toenemen in geloof, in hoop,
en in liefde voor U, voor elkaar en alle mensen.
U gaf ons in het doopsel een nieuw begin;
in brood en wijn mogen wij u ontvangen.
Laat uw leerlingen steeds meer op u gaan gelijken;
om uw werk in uw wereld te kunnen volbrengen.
tenties

A
L
A
L
A
in

Rom 14,12
ps 33,16v
Ef 3,17
Joh 13,35

ps 133

1Kor 13,13
Rom 6,4
Joh 6,48
1Kor 3,13v

121 L Eer aan God, die zich in Christus doet kennen.
A Vader, wij danken U voor het leven!
L Ook tot ons hebt U gesproken in het doopsel:
Jij bent mijn kind dat Ik liefheb.
A Laat ons niet twijfelen aan uw liefdevolle zorg.
L De mensen ontkennen hun Schepper,
zij verachten uw Christus en belagen zijn kerk.
A Vader, toon hun het gevaar waarin zij verkeren.
intenties

Joh 1,18

122 L

gen 17,4

A
L
A
L
A
in

God, U die gesproken hebt tot Abraham,
de vader van alle gelovigen, wij vragen U:
laat uw volk op U gericht zijn; en uw wil verstaan.
Vader, die Abraham en Sara geroepen hebt,
om op weg te gaan naar het beloofde land:
laat ons niet hechten aan wat voorbijgaat;
maar leven als burgers van uw eeuwige Rijk.
Abraham en Sara hebben het land van belofte
in deze wereld niet bereikt.
Laat allen die U liefhebben blijven uitzien
naar een beter, ons hemelse vaderland.
tenties

Mt 3,17
gen 3,21
Jud 18v
Mt 25,12

Rom 12,2
gen 12,1
Fil 3,20
Heb 11,13
Heb 11,16
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A
L
A
L
A
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125 L
A
L
A
L
A
L
A
in
126 L
A
L
A
L
A
in

Dank God, die zijn volk bijeenbrengt,
om Hem te kennen en lief te hebben.
Ef 3,18v
Laat uw kinderen trouw zijn aan hun gemeenschap. Heb 10,25
Jezus, het hoofd van uw kerk,
hij houdt ons bijeen als leden van één lichaam.
Ef 1,23
Mag zijn Geest in uw kinderen wonen en werken, Rom 8,5
om uw vrede in de wereld te brengen.
tenties
Vader, die uw wil doet kennen aan wie U zoeken;
en hen versterkt om uw weg te kunnen gaan:
laat uw kinderen U ijverig dienen;
en zich niet hechten aan wat voorbijgaat.
U, die door uw Geest in uw kinderen woont:
doe ons verstaan hoe Hij innerlijk tot ons spreekt.
Vader, U hebt alle mensen mateloos lief.
Mogen christenen uw liefde voorleven;
en loslaten wat hun in de weg staat.
tenties

Rom 7,18
1Kor 7,31

1Joh 2,6

Dank God voor Jezus, het licht van de wereld.
Uw goedheid in persoon: hij doet U kennen.
Laat geen boosheid of trots dit licht verduisteren.
Laat uw kinderen als nieuwe mensen voortgaan,
met hem verrezen uit de dood.
Ontferm U over hen, die zichzelf alleen zien.
Mogen zij luisteren naar uw stem in hun geweten.
Ontferm U over hen die hun einde voelen naderen;
en zich vastklampen aan dit leven.
Mogen zij vrede vinden bij U,
door het geloof in Jezus, onze verrezen Heer.
tenties

Joh 8,12

Breng dank aan God voor Jezus, onze broeder,
die niet kwam om te oordelen, maar om te redden.
U wilt dat alle mensen tot U komen.
In liefde voor allen is Jezus gekomen,
om het verlorene te zoeken.
Ontferm u over hen die zoeken naar waarheid;
en behoed hen voor de dwaling
van sektes en new age.
Ontferm u over onze kinderen:
dat zij geloven in uw goedheid.
Mogen zij uw vrede vinden, en gelukkig zijn.
tenties

Joh 12,47

Mt 6,23
Kol 2,12
Rom 10,8
Heb 2,14v
Joh 16,33

Mt 9,36

deut 6,7
Rom 5,1

255
127 L
A
L
A
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A
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Jezus, u noemt wie u volgen broeders en zusters.
Laat ons u steeds voor ogen houden.
U hebt gebeden dat uw leerlingen één zouden zijn.
Maak ons één in het verlangen uw werk te doen.
U hebt God aan de wereld geopenbaard.
Laat zoekende mensen de weg tot u vinden.
tenties

128 L
A
L
A

God, U bent niet ver, dat wij U niet zouden kennen.
Doe uw kinderen uw liefde en goedheid verstaan.
U geeft uw Geest niet met mate aan wie U dienen.
Laat ons hart zijn bij U die ons liefhebt;
en voortgaan op de weg van geloof.
L U spreekt tot de harten van allen die geloven
A Laat uw volk uw liefde beantwoorden.
intenties

Ef 1,18
Joh 17,21
Joh 14,6

Joh 3,34

2Tes 3,5

129 L Jezus, die wind en water tot bedaren bracht:
Mc 4,41
A als de golven te hoog gaan,
help dan uw leerlingen op u te vertrouwen.
Mt 14,28v
L U hebt de boze gebonden, tot het vastgestelde uur.
A Maak ons sterk in geloof, standvastig in verzoeking.
L U geeft ons macht als kinderen van God te leven. Joh 1,9v
A Mag onze ijver voor u nooit verflauwen.
L Jezus, hoofd van uw kerk, versterk uw volk.
Ef 4,15
A Laat christenen zijn als bakens in zee,
om zoekende mensen de weg te wijzen.
Mt 5,16
intenties
130 L
A
L
A
L
A
in
131 L
A
L
A
in

Dank God, die zijn Messias heeft gezonden,
naar wie alle profeten hebben uitgezien.
Ik dank U voor Jezus, mijn broeder, mijn Heer.
Dank God, die zijn kinderen hoop in het hart geeft.
U bent onze vaste burcht, onze bron van vreugde.
Geef ons volharding in tijd van beproeving.
Laat uw kinderen ook in tegenslag U blijven eren.
tenties
Eer aan God, die de dingen van zijn Rijk voor
geleerden verbergt; en aan geringen openbaart.
U bent goed en rechtvaardig, één en al liefde.
Jezus, die de goedheid van God hebt geopenbaard,
ontferm u over hen die onder een last gebukt gaan.
Leer hun op u te vertrouwen;
want uw juk is zacht en uw last is licht.
tenties

Lc 24,43

1Pe 1,6v

Mt 11,25v

Mt 11,28v
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A
L
A
L
A
L
A

Dank God, die allen in Christus zijn vrede aanbiedt.
Vader, laat uw kinderen uw vrede voorleven.
Ontferm U over hen, die van God zijn vervreemd.
Open hun de ogen voor de heilloze weg die zij gaan. Jes 1,27v
Versterk uw kerk in een wereld vol tumult.
Maak haar tot toevlucht voor wie vrede zoeken.
ps 107,25v
Ontferm U over onzekere en eenzame mensen.
Mt 9,36
Mogen zij in uw kerk een tehuis vinden,
gemeenschap in geloof en antwoord op hun vragen.
intenties

133 L
A
L
A
L
A
in
134 L
A
L
A
L
A
in
135 L
A
L
A
L
A
in

Jezus, u hebt uw leerlingen gewaarschuwd:
Ik zend jullie als schapen tussen wolven.
Vervul ons van uw Geest van liefde,
om kwaad met goed te kunnen vergelden.
U hebt hun geleerd geen angst te hebben,
als zij door mensen worden verdrukt.
Laat ons steeds u voor ogen houden,
die het kruis niet uit de weg bent gegaan.
U hebt hen voorbereid: De wereld zal jullie haten.
Leer uw kinderen lief te hebben wie hen haten;
en te bidden voor wie hen belasteren.
tenties

Lc 10,3
Lc 6,35
Joh 16,33

2Tim 4,3

Vader, uw eigen zoon kreeg het verwijt,
dat hij zich niet hield aan de traditie.
Lc 11,37v
Laat uw kinderen uw Geest van wijsheid zoeken,
Heb 4,12
om te kunnen onderscheiden waar het op aan komt.
Uiterlijk vrome mensen weigerden hem te erkennen.
Maak ons vrij om naar uw gebod te kunnen leven,
in goedheid en liefde: uw eigen volk.
Mt 9,13
Ontferm U over hen die nergens uitkomst zien.
Mogen zij U ontmoeten; en vrede vinden in uw huis.
tenties
Jezus, u die voor allen die u liefhebben
de macht van het kwaad hebt gebroken aan het kruis:
versterk ons geloof, om te heersen over het kwaad.
U wilt allen doen delen in uw vrede,
Ontferm u over een zoekende menigte.
Mt 9,35
De wereld bespot u en gaat aan u voorbij:
doof en blind voor hun redder.
Roep mensen om het evangelie te verkondigen;
Lc 10,2
en de goedheid van God zichtbaar te maken.
tenties

257
136 L
A
L
A
L
A
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God is goed; wie Hem liefheeft
moet Hem dienen in geest en in waarheid.
Joh 4,23
Vader, behoed uw volk voor oppervlakkig geloof.
Vlees en bloed kunnen niet delen in uw Rijk.
1Kor 15,50
Laat ons het vergankelijke niet liefhebben,
en zo het eeuwige verwaarlozen.
1Kor 15,50
Jezus, God-met-ons, hij heeft zichzelf gegeven
aan een wereld waar het recht van de sterkste geldt.
Heer, ontferm u over mensen in verdrukking:
mogen zij u ontmoeten en vrede vinden.
tenties

137 L
A
L
A

Jezus leert zijn kerk geen twee heren te dienen.
Laat niet voorbijgaande dingen u doen vergeten.
Heer, uw kerk is verzwakt en verdeeld.
Breng hen bijeen die u liefhebben,
om uw werk in de wereld voort te zetten.
L Laat uw Geest van liefde uw volk leiden.
A Toon ons onze roeping in een chaotische wereld.
intenties

138 L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
in
139 L
A
L
A
L
A
in

Vader, laat uw kinderen U danken en eren,
die zich in Christus doet kennen aan de wereld.
Laat hun niet twijfelen, maar hem volgen in geloof.
Niemand dan hij kan ons tot U verheffen.
Leer hun op zijn genade te vertrouwen.
Vader, laat uw kinderen openstaan voor uw Geest.
Behoed uw volk voor onmatigheid en begeerte,
die de hemel verduisteren.
Laat ons hart steeds zijn bij U, die allen liefhebt.
Laat onze woorden weinige zijn, en weloverwogen.
Vader, laat christenen uw goedheid voorleven.
Verlicht uw kinderen, dat zij uw wil verstaan.
tenties
Jezus, die de menigte vol medelijden aanzag,
omdat zij waren als schapen zonder herder:
breng hen bijeen, die nergens rust kunnen vinden.
Heer, zovelen die zoeken naar een zinvol bestaan.
Roep mensen om het wonder te verkondigen
van nieuw leven voor allen die geloven.
U hebt uw apostelen de macht gegeven
zieken te genezen en bezetenen vrij te maken.
Toon uw macht ook in onze dagen.
tenties

Mt 6,24

Joh 1,18

Rom 10,6v
Tit 2,12

Mt 9,35v

Mt 9,37v

hand 5,16
Mt 21,21
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A
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A
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142 L
A
L
A
L
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L
A
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Dank God, die het wonder doet verstaan
van zijn menswording in Christus.
Laat ons alles loslaten om hem te volgen.
Vader, zovelen die de weg kwijt zijn.
Mogen zoekende mensen de weg tot U vinden.
Heer, vergeefs is de troost die de wereld biedt.
Ontferm U over mensen in nood;
toon hun Jezus, onze rots van vertrouwen.
Versterk hen allen die hem willen volgen.
Verenig hen door uw Geest van liefde:
uw getuigen in een chaotische wereld.
tenties
Breng dank aan de goede God, onze Schepper,
onze Vader, die zijn kinderen nooit zal verlaten.
Van U is de kracht als uw kinderen te leven.
U bent ons nabij, U luistert naar ons bidden.
Vader, laat uw kinderen niet verslappen in gebed.
Als de mensen hen verwerpen en bespotten:
mag uw Geest van liefde hun dan niet verlaten.
U, die alle mensen mateloos liefhebt:
ontferm U over hen die nergens rust vinden.
tenties

Mt 1,23
Lc 14,33
2Tim 3,1v

Mt 7,24

1Kor 10,13
Joh 1,12
Rom 12.12

Mt 11,28

Dank God, zozeer bij de wereld betrokken,
die zijn naam bekend maakt: JAHWEH, IK BEN.
ex 3,14
U wilt allen uw goedheid doen kennen,
die altijd geweest is en altijd zal zijn.
ps 136
Heer, doe ons de grootheid van uw naam verstaan.
Leer ons in ontzag voor U te leven.
Heb 12,28
U doet ons de naam van Christus dragen.
Laat christenen zich niet verliezen in vergankelijke dingen.
Onderricht uw kinderen in de taal van de liefde.
Laat hun uw woorden spreken, of zwijgen.
tenties

143 L Vader, in liefde voor allen hebt U Jezus gezonden.
A Jezus, u hebt voor allen verlossing bewerkt.
L Talrijke wonderen hebt u verricht,
om uw macht te tonen ons tot God te verheffen.
A Laat ons niet twijfelen; maar u gelovig volgen.
L Door uw menswording, door uw lijden en sterven,
hebt u de wil van de Vader volbracht.
A Versterk uw volk, om zijn wil te volbrengen.
intenties

Kol 1,15v
Joh 14,11
Jak 1,7
Mt 26,39
1Joh 2,17
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144 L
A
L
A
L
A
L
A
in

Jezus, God-met-ons: met enkele broodjes
hebt u een mensenmenigte verzadigd.
Heer, uw macht is onbegrensd.
De mensen wilden met geweld u tot koning maken.
Uw koninkrijk is niet van hier.
U hebt uzelf gegeven, als levend brood.
Laat uw volk door de kracht van dit voedsel leven.
Heer, breng uw volk bijeen: allen die u liefhebben.
Leer hun te werken voor het voedsel dat blijft,
tot in het eeuwige leven.
tenties

145 L Jezus, onze broeder, mens geworden God:
A u zag de aanzienlijken niet naar de ogen;
en noemde gelukkig de eenvoudigen van geest.
L U, die het innerlijk aanziet:
u vraagt waarheid in ons binnenste.
A U ziet ons doen en laten, u kent onze gedachten.
L Behoed ons voor de haat, die de ziel vergiftigt.
A Maak hen die U liefhebben tot zout van de aarde,
zachtmoedig en eensgezind, vol van uw Geest.
intenties
146 L
A
L
A
L
A
L
A
in
147 L
A
L
A
L
A
in

Joh 6,10v

Joh 6,15
Joh 6,33

Joh 6,27

Joh 1,14
Mt 5,3

ps 139,1
Mt 5,13

Jezus, u waarschuwt uw leerlingen
voor behoudzucht en uiterlijk vertoon.
1Kor 5,6
Doe uw leerlingen verstaan waar het op aankomt. Mt 12,7
U hebt voor hen gebeden,
dat hun geloof niet zou bezwijken.
Lc 22,32
Behoed hen voor het ongeloof, dat uw kerk verzwakt.
Roep mensen om uw volk voor te gaan op uw weg.
Leer hun de bakens te verzetten waar dat nodig is;
en vast te houden aan wat blijven moet.
1Tes 5,19v
Heer, zovelen die hunkeren naar vrede!
Mag uw huis voor hen openstaan.
tenties
De goede God heeft zijn Zoon gezonden,
om zwakken en verdrukten tot zich te roepen.
Ontferm U over eenzame en zoekende mensen.
Onze Vader, die wilt dat allen behouden worden:
ontferm U over hen die zoeken naar waarheid.
Alle engelen in de hemel verheugen zich,
als een mens tot inkeer komt.
Maak uw kerk tot tehuis voor zoekende mensen.
tenties

ps 41,2

Lc 15,10
Am 8,12
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A
L
A
L
A
L
A
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149 L
A
L
A
L
A
in
150 L
A
L
A
L
A
L
A
in

God van liefde: U kent elk mensenhart.
Laat geen haat en boosheid ons verblinden.
U hebt ons in Jezus uw goedheid getoond.
Help ons u te volgen in geloof, onszelf vergetend,
eensgezind en vol van uw Geest.
Jezus, verrezen uit de dood, hoofd van de kerk:
toon elk van ons de plaats om voor u te werken.
Heer, ontferm u over hen die buitenstaan.
Breng hen allen bijeen, die zoeken naar waarheid.
tenties

ps 139

God, die uw volk uw geboden geeft,
opdat zij U zullen zoeken, en leven:
uw woorden zijn waarheid en wijzen de weg.
Jezus, Woord van God, openbaring van zijn wezen:
Laat ons geen andere heren dienen;
maar u alleen liefhebben en volgen.
U hebt het gebod ten einde toe volbracht,
in liefde voor allen, met voorbijzien van uzelf.
Laat christenen het kruis niet uit de weg gaan;
en hun last op zich nemen.
tenties

ex 20

Dank God voor het wonder van de menswording.
Ik dank U voor Jezus, de Geliefde.
Dank God voor zijn Geest, die ons verenigt.
Laat christenen uw Geest niet bedroeven.
Dank God voor zijn belofte van eeuwig leven.
Versterk uw volk in de hoop op het leven bij U.
Heer, ontferm U over ongeneeslijk zieken.
Doe hun in Christus het leven vinden.
tenties

151 L God, U wilt elk nederig mensenhart bewonen.
A Liever één dag op de drempel van uw huis,
dan duizend dagen bij hen die U niet erkennen.
L Jezus, u waarschuwt uw kerk voor behoudzucht.
A Laat ons niets verlangen dan u te volgen.
L U waarschuwt ons voor hoogmoed.
A Leer ons liever de minste te zijn, in liefde voor u,
die zich voor ons hebt vernederd tot op het kruis.
L Laat uw Geest uw leerlingen leiden.
A Maak hen tot een toevlucht voor mensen in nood,
en een teken van hoop in een chaotische wereld.
intenties

Joh 14,9
1Pe 1,8v
Kol 1,18
1Kor 12,4v
Mt 22,7

ps 119,105
Mt 6,24
Mt 22,37v
Joh 19,30
Mt 16,24

Ef 4,4

1Kor 15,45
Joh 11,25

ps 84,11
Mt 10,37v
1Pe 5,5
Lc 11,12v
Fil 1,27v
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152 L
A
L
A
L
A
L
A

Jezus, onze God, die aller dienaar bent geworden:
laat de één de ander beter achten dan zichzelf.
Jezus, door uw leerling verraden en verkocht:
laat ons u nooit verloochenen.
Jezus, die allen blijft roepen, ook als zij u vergeten:
laat christenen in woord en daad u trouw zijn.
Heer, u hebt uzelf ten einde toe gegeven.
Laat wie u liefhebben wegdoen uit hun leven,
wat hun verhindert u te volgen, het leven zelf.
intenties

153 L Vader, U hebt allen uw liefde bewezen in Christus.
A Uw liefdevolle goedheid is eeuwig.
L Jezus bleef bidden voor zijn volk,
ook toen allen zich tegen hem keerden.
A Help uw kinderen niet te verbitteren,
als zij in de steek gelaten worden.
L Spot en vernedering heeft hij geduldig doorstaan,
bewogen om het lot van zijn vervolgers.
A God, laat uw volk in verdrukking vertrouwen op U,
in wie de overwinning zeker is.
intenties
154 L Dank God, die wij Vader mogen noemen.
A Als een vader en een moeder hebt U allen lief.
L Dank God de Zoon: Jezus, onze broeder,
die tot in de dood Gods liefde heeft getoond.
A Uit hem is de macht tot een onbaatzuchtig leven.
L God, mag uw Geest van wijsheid ons vervullen.
A Laat uw kinderen Hem de ruimte geven,
om uw werk in de wereld te kunnen doen.
intenties
155 L
A
L
A
L
A
in

Fil 2,3
Lc 22,3v

hand 8,32v
Mt 18,8v

Lc 23,34
Heb 10,36v
Jes 49,7

Joh 16,33

Jes 66,13
Lc 23,43
Joh 1,12
Lc 11,13
Jak 2,14

Breng dank aan de Vader voor zijn Zoon,
Joh 10,7
de weg ten leven voor mensen van goede wil.
De boze heeft hij gebonden;
op 9,20
en uw volk verlost uit de macht van het kwaad.
Door wonderen heeft hij ons geloof bevestigd.
Joh 14,11
Door het wonder van de verrijzenis
gaf hij het bewijs dat de dood is overwonnen.
1Kor 15,26
Bewaar ons voor zelfzucht, die leidt naar de dood;
en die ons werken vruchteloos maakt.
Rom 8,13
Mag in uw kerk het nieuwe leven zichtbaar worden,
door uw Geest, die de harten verenigt.
Kol 3,10
tenties
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156 L
A
L
A
L
A

God onze Vader, oorsprong van alle goeds:
uw liefdevolle goedheid is eeuwig.
ps 118,1
U kwam uw volk te hulp in Jezus, uw Zoon.
Van hem is de macht als uw kinderen te leven.
Joh 1,12
Onze schuld heeft hij gedragen, ons leven vernieuwd.
Help uw kinderen op uw vergeving te vertrouwen;
en ook elkaar van harte te vergeven.
Kol 3,13
L Laat het werk van uw kerk niet vruchteloos zijn.
A Laat de deuren openstaan voor mensen in nood.
Rom 12,13
intenties

157 L
A
L
A
L
A

Breng dank aan God, die zijn kinderen bijeenbrengt.
Onze hoop is op U, die alle mensen liefhebt.
Heb 6,19
Behoed uw volk voor de jacht op luxe en vermaak.
Zonder U is het leven zinloos en leeg.
1Joh 2,17
Ontferm U over hen, die dreigen te bezwijken.
Toon hun het onheil waarin zij zich begeven,
Mt 10,33
als zij U, hun Schepper, verlaten.
L Vader, de wereld keert zich van U af.
Lc 18,8
A Laat uw kinderen sterk staan in geloof.
intenties

158 L
A
L
A

God, doe uw volk het evangelie verstaan.
Gal 1,8v
Roep mensen in uw kerk om Christus te verkondigen.
U hebt in Jezus uw Woord tot de wereld gesproken. Joh 1,14
Leer uw kinderen te leven in liefde voor hem,
die uw goedheid aan allen wil openbaren.
Joh 1,18
L Jezus, versterk hen door uw Geest van wijsheid,
die u volgen op de weg van het kruis.
Lc 9,23
A Mag uw goede Geest hen leiden:
nederig en zachtmoedig, met allen b.
Mt 11,29
intenties

159 L
A
L
A
L
A
L
A
in

Jezus, niemand heeft ooit God gezien;
U, onze broeder, hebt Hem geopenbaard.
U redt uw volk een wereld die ten onder gaat.
Heer, de wereld is vol van boosheid en bedrog.
Onze hoop is op u, die ons leven vernieuwt.
Mogen zij, die zoeken naar de zin van het bestaan,
u ontmoeten die alle dingen nieuw maakt.
Ontferm u over allen,
die verlangen naar een betere wereld.
Roep mensen in uw dienst tot heil van de wereld.
Heer, ontferm u over mensen in nood.
tenties

Joh 1,18

Kol 2,9v
openb 21,5
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A
L
A
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A
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161 L
A
L
A
L
A
L
A
in
162 L
A
L
A
L
A
in
163 L
A
L
A
L
A
in

Jezus zegt: Tenzij iemand opnieuw geboren wordt,
kan hij het Rijk van God niet binnengaan.
Heer, laat uw Geest uw kinderen onderrichten.
In de wereld zoekt ieder zijn eigen belang.
Maak ons één, in liefde voor u en voor elkaar,
als een teken in deze verscheurde wereld.
De mensen zoeken hun heil in wat voorbijgaat.
Mogen mensen van goede wil u ontmoeten.
tenties
Eer aan God, die de wereld wil redden;
en zijn volk nieuw leven belooft.
Roep mensen om het evangelie te verkondigen;
en uw woorden te spreken in de taal van vandaag.
Zo lief heeft God de wereld, dat Hij ons Jezus zond.
Mag zijn Geest van liefde de harten verenigen.
Heer, zie die zoekende menigte zonder leiding.
Roep mensen om hen de weg te wijzen.
Vader, laat uw kerk de nood van deze tijd verstaan.
Maak uw kinderen eensgezind in het verlangen
als uw eigen volk uw liefde voor te leven.
tenties
Dank God, die zijn kinderen bijeenbrengt;
en hen roept tot zijn werk in de wereld.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Jezus, u die zich geeft in brood en wijn:
laat uw volgelingen zichzelf vergeten en u volgen,
zachtmoedig en geduldig, één en al liefde.
Laat er geen wrevel bij ons zijn,
geen verbitttering, geen onverschilligheid.
Maak uw kerk tot plaats van uw vrede,
waar opgejaagde mensen rust kunnen vinden.
tenties
God, maak uw kinderen waardig uw werk te doen,
in een wereld waar iedereen vecht voor zichzelf.
Laat hun leven voor U, vrij van trots en ijdelheid.
Laat hun geen angst hebben voor wie hen belagen.
Als U mét ons bent, wat kunnen mensen ons doen?
Waar uw volk bijeen is in Jezus' naam,
daar is hij in hun midden aanwezig.
God, maak uw huis tot een plaats van vrede,
waar mensen op adem kunnen komen.
tenties

Joh 3,3

Kol 3,12v
Joh 17,23
1Pe 1,24

Joh 11,25v
Lc 10,2
Joh 17,20v
Mt 9,36

Joh 17,21

Rom 8,29

Joh 14,21
Mt 16,24
Heb 12,15
Rom 8,6

Rom 8,7v

ps 56,12
Mt 18,20
Joh 14,27v
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164 L God, heel de schepping getuigt van uw grootheid.
A Laat ons hart zijn bij U, die ons leven draagt.
L God, U die ons méér nabij bent
dan wij kunnen denken of dromen:
A laat uw kinderen leven in eerbied voor U.
L De profeten hebben van uw goedheid getuigd.
A Vervul uw volk van ijver voor uw huis.
L Zij zagen Jezus komen, uw Woord aan de wereld.
A Heer, maak wie u liefhebben tot zout van de aarde,
uw getuigen in een wereld van elk voor zich.
intenties
165 L God, onze Vader, U roept ons tot eeuwig leven.
A U hebt ons een nieuw lied in de mond gegeven:
de lofzang op Jezus, onze Redder.
L Laat uw volk zijn weg van zelfverloochening gaan.
A Heer, laat ons bestaan niet vruchteloos blijven.
L Ontferm U over een wereld in verwarring,
waarin de zwakken zich niet kunnen verweren.
A Mogen mensen van goede wil rust vinden in hem,
aan wie het oordeel in handen is gegeven.
intenties
166 L
A
L
A
L
A
in
167 L
A
L
A
L
A
L
A
in

God, U die de schepping draagt in uw hand,
en van dag tot dag ons leven onderhoudt:
uw wonderen zijn overal om ons heen.
Wij danken U voor het wonder van ons bestaan,
geschapen naar uw beeld, om met U te leven.
God, onze Vader, wij verlangen naar U.
U vernieuwt ons bestaan, door het geloof
in Jezus, uw liefdevolle goedheid onder ons.
Doe uw kinderen groeien in geloof, hoop en liefde,
en in kennis van U, door uw Geest, ons gegeven.
tenties

Joh 14,9v
spr 9,10
Joh 2,17
1Pe 1,10v
Mt 5,13v

Mt 1,21
Joh 15,4
spr 14,31
Joh 5,22

Heb 1,3
ps 19
gen 1,26v
2Kor 4,16

1Kor 13,13

Dank God, die in Christus aan de wereld
het bewijs van zijn liefde heeft gegeven.
Joh 3,16
Leer ons uw liefde te beantwoorden.
Dank God, die ons roept tot zijn werk in de wereld.
Doe uw kinderen elk hun eigen roeping verstaan. 1Kor 12,28
Dank God, die wil dat allen behouden worden.
Lc 10,2
Roep mensen in uw oogst om Jezus te verkondigen.
Ontferm U over hen, die nergens rust vinden.
Mt 9,36
Laat de deuren van uw huis voor hen openstaan.
tenties
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A
L
A
L
A
L
A
in

God, uit uw hand komt onmetelijke rijkdom.
Ef 3,8
Laat de mensen zich verheugen in U!
U draagt ons leven, ons innerlijk is U tot woning. Ef 3,17
Uw wil te doen geeft uw kinderen vrede.
Lc 14,33
Uw rijkdom gaat nimmermeer verloren.
Behoed uw volk voor de hebzucht, die verblindt.
Kol 3,15
Heer, rust christenen toe voor uw werk in de wereld.
Laat hen steeds Jezus voor ogen houden.
2Kor 8,9
tenties

169 L

Dank God, die temidden van alle onrust
ons doet delen in de vrede van Christus.
Vervul uw kinderen van uw Geest,
om die vrede voor te leven.
Laat hen moeite en tegenstand rustig verdragen,
door het geloof in Jezus, die de overwinning geeft.
Doe hen leven: zachtmoedig en zonder verwijt.
Mag de hoop op eeuwig leven hun nooit verlaten.
Mag uw vrederijk uw volk steeds voor ogen staan.
tenties

A
L
A
L
A
in
170 L
A
L
A
L
A
L
A
in
171 L
A
L
A
L
A
L
A
L

Vader, U te dienen gaat alles te boven,
uw goedheid te kennen is eeuwig leven.
Als U bij ons bent: wat kunnen mensen ons doen?
U leidt uw volk zo vriendelijk door uw Geest.
Heer, laat ons niets verlangen dan U te dienen.
Laat uw kinderen onderling uw vrede bewaren.
Laat ons eensgezind het kwaad uit de weg gaan.
Vader, ontferm U over uw wereld, vol van onrust.
Ontferm U over mensen in nood.
tenties

Dank God, die zijn volk verheft uit zonde en dood.
Leer ons door de Geest van Christus voort te gaan.
Dank Hem voor Jezus, mens met de mensen.
Om ons onrecht heeft hij lijden en dood doorstaan.
Leid hen voort, die hopen op uw eeuwige beloning.
Mag uw Geest ons versterken, als alles tegenzit.
Leer uw kinderen te volharden in geloof.
Help ons te vertrouwen op U, die ons roept.
Vader, ontferm U over hen die verloren lopen,
zoekend naar de zin van het bestaan.
A Mogen zij in uw kerk uw evangelie verstaan
van Jezus, God-met-ons, die het leven vernieuwt.
intenties

Fil 2,15

Heb 11,1

ps 16,2
ps 56,12

Joh 17,11
spr 15,6

Rom 4,25

Mt 24,13

Mt 18,11
Tit 3,3
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A
L
A
L
A
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God, heel de natuur spreekt van uw grootheid;
in gelovig leven doet U uw goedheid verstaan.
Ontzag voor U is het begin van wijsheid;
liefde voor U is eeuwig leven.
De wereld met zijn begeren gaat snel voorbij.
Laat ons niet aan het vergankelijke hechten.
Leer ons de tijd te benutten door goed te doen.
In U is onze vrede, die de wereld niet kan bieden.
tenties

173 L
A
L
A
L
A

Dank God voor het wonder van het leven.
God onze Schepper, laat uw kinderen U eren.
Jezus, mens geworden God, u willen wij volgen.
U toont uw volk de goedheid van de Vader.
Heilige Geest, onze trooster en helper:
Help ons alles los te laten om U binnen te laten,
die de harten verwarmt en de blik verheldert.
L Vader, wij bidden U voor uw kerk.
A Laat onze deuren openstaan voor mensen in nood.
intenties

174 L
A
L
A
L
A
in
175 L
A
L
A
L
A
L
A
in

Vader, de mensen lopen aan U voorbij:
zij zien de wereld als hun eigen bezit.
Zij achten zich goden en loochenen hun Schepper.
Maak uw kinderen tot lichtende sterren,
tot wegwijzers voor hen die zoeken naar waarheid.
Leer ons U te dienen met voorbijzien van onszelf.
Leer ons de weg van zelfverloochening te gaan,
die dwaasheid is voor wie zichzelf alleen zien.
Laat uw kinderen niet bang zijn dwaas te lijken.
tenties
Dank God, die zijn volk nooit alleen laat,
en hen leiden zal, als zij U vragen.
Straft U ons: het is in liefde,
opdat wij ons bekeren en de levensweg gaan.
U leert ons niet te vertrouwen op eigen kracht.
Onze hulp is van U, die ieders leven draagt.
Dank God, die zijn Geest wil schenken
aan allen die Hem liefhebben.
Laat ons niets verlangen dan U alleen te dienen.
Vader, zegen uw volk, als uw werkers in uw wereld:
om armen te steunen, mismoedigen op te beuren,
en onwetenden tot inzicht te brengen.
tenties

Rom 5,1
spr 1,7

1Joh 2,17
pred 11,6

1Joh 1,2
Joh 14,25

Fil 2,15
Ef 2,16
1Kor 1,18

Heb 12,5
ps 33,16v

Lc 16,13

Jak 1,27
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A
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A
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177 L
A
L
A
L
A
in

Vader, U hebt Jezus in de wereld gezonden
om de wereld te behouden.
hand 4,12
Laat ons U niet halfhartig dienen.
openb 3,15v
Wij bidden U voor allen die Jezus' naam belijden:
mag de zorg voor onszelf uw Geest niet verdrijven.
Vader, U geeft ons de wereld slechts in beheer.
Lc 16,1
Ons geld, ons goed: het komt van U, die ons liefhebt.
Leer christenen sober te leven en goed te doen,
naar het voorbeeld van de heiligen.
1Joh 3,7v
Laat uw kinderen zich ontfermen over hen,
die zich in de wereld niet kunnen redden.
spr 28,27
tenties
God en Schepper van het onmetelijke heelal:
wie zijn wij, dat U omziet naar ons?
Doe ons beseffen hoezeer wij U ter harte gaan.
Leer ons te leven in diep ontzag voor U.
Leer ons al ons doen en laten aan U op te dragen.
Doe mensen van goede wil uw liefde verstaan.
Doe hun Jezus zien: uw goedheid onder ons.
tenties

178 L Vader, U ziet de nood in de wereld.
A Zoveel om ons heen dat pijn doet,
zo zwaar soms onze last, zo drukkend de gevoelens.
L Wij danken U voor de hoop die leven doet.
A U schenkt de overwinning aan wie leven in geloof.
L Jezus, u hebt in liefde de mensen verdragen:
het onrecht, de begeerte en de harde woorden.
A Geef hun die u liefhebben hun gaven te benutten,
tot eer van U en tot heil van uw wereld.
L Ontferm u over mensen in nood.
A Laat christenen niet aan hen voorbijlopen.
intenties
179 L Dank God, die alle mensen tot zich roept.
A U hebben wij lief, U willen wij eren,
die ons in Christus nieuw leven doet kennen.
L Dank God voor zijn Geest van liefde en wijsheid.
A Laat uw kinderen openstaan voor Hem,
die ons onophoudelijk zoekt te bereiken.
L U noemt ons koningen en priesters,
en ons roept tot uw werk in de wereld.
A Laat uw kinderen met hart en ziel U zijn toegewijd.
intenties

ps 8
ps 33,18v
Joh 3,21
Tit 2,11

ps 25,17
Rom 5,1v

Kol 3,5

Jak 2,14

2Pe 3,9
Gal 6,15
openb 3,20
1 Pe 2,9
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180 L
A
A
L
A
L
A

Vader, wij danken U, U laat ons niet alleen.
Jezus, God uit God: hij heeft ons bestaan gedeeld.
Hij heeft als mens in ons midden geleefd.
ons lijden heeft hij gekend, onze dood doorstaan.
Als God zal hij verschijnen voor het oordeel.
Laat de wereld ons niet afleiden van hem die leeft.
Vader, leer uw kinderen sober te leven,
de zwakken te steunen en de armen bij te staan.
intenties

181 L
A
L
A
L
A
in

Joh 1,14
Joh 5,22

1Joh 3,17v

God, die spreekt in de stilte van het gebed:
Mt 6,6
ik dank U, die uw volk de hemel belooft.
Zonder U is het leven een woestijn
ps 107,7v
van hebzucht en begeerte.
Laat uw Geest ons leren te onderscheiden
Heb 4,12v
wat goed is in uw ogen, en waar de zelfzucht heerst.
Laat ons niet ingaan op wat niet deugt;
1Joh 2,1v
en het hart leeg achterlaat.
Leer uw kinderen te volharden in gebed.
Kol 4,2
Leer christenen op vaste tijden U te zoeken;
en steeds hun hulp van U verwachten.
Heb 13,6
tenties

182 L Vader, die allen roept om U lief te hebben:
A leer uw kinderen te vertrouwen op uw nabijheid,
1Pe 3,12
ook al lijkt het soms of U niet luistert.
L Jezus, u hebt uzelf tot op het kruis gegeven.
Ef 5,2
A Heer, mag ons leven als een offergave zijn.
Rom 12,1
L Leer christenen te leven voor u alleen,
die hun de hemel belooft.
A Daar is de last van de schouders genomen;
2Kor 4,17
zelfs de herinnering aan het kwaad zal zijn uitgewist.
intenties
183 L
A
L
A
L
A
in

Dank God, die het mysterie doet verstaan
van zijn Zoon, die op aarde heeft gewoond.
Jezus, onze broeder: hij toont ons uw goedheid.
Jezus, onze Heer: hij daalde af tot de doden,
om allen die hem liefhadden tot leven te wekken.
Vader, wij danken U voor hem,
die zichzelf heeft gegeven, tot in de dood.
Aan levenden en doden hebt U uw liefde bewezen.
Versterk uw volk in vuur en ijver voor uw zaak,
één met hem die de hemel is binnengegaan.
tenties

Mt 4,13
Joh 1,18
1Pe 3,19
Joh 6,51
Rom 12,11
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184 L
A
L
A

God, vol van liefde, almachtig en hoogverheven:
U hebt ons lief, U buigt zich tot ons neer.
Jezus, u liefhebben is de weg naar eeuwig leven.
Hoe kunnen wij het wonder ooit bevatten?
U zoekt ons hart als woning.
L Help uw leerlingen zichzelf te vergeten,
om u met vuur en ijver te kunnen dienen.
A Heer, maak ons tot werktuigen van uw Geest.
intenties

185 L
A
L
A
L
A
L
A
in

Jezus, u bent nabij, u leidt uw volk door uw Geest.
U wijst ons de weg van geloof, de weg ten leven.
Al lijkt u soms ver weg: u bent met ons begaan.
Laat ons niets ondernemen zonder gebed.
in mateloze liefde voor vriend en vijand
hebt u voor allen uw leven gegeven.
A Laat uw volk uw liefde beantwoorden,
één met u, verrezen uit de dood.
intenties

A
L
A
L
A
L
A
in

Joh 14,17
Mt 19,29

Vader, U bent niet hoog en ver van ons vandaan.
U spreekt tot ons, U roept ons bij de naam.
Joh 10,3
U kent ieders bedoeling en beproeft ieder hart.
ps 139,1v
Het is te hoog voor ons,
te wonderlijk om te bevatten.
Wat zonder U gedaan is, zal verwaaien als kaf.
ps 1
Leer ons ontzag voor U, die al onze daden kent.
pred 5,6
Vader, doe uw kinderen uw wil verstaan.
Ef 5,17
Leer hun te werken voor U, door het geloof in Jezus,
die de harten van zijn leerlingen zoekt te bewonen.
tenties

186 L
A
L
A
L

187 L

Joh 14,9

Jezus, vol van verdriet over Jeruzalem,
waar uw eigen volk om uw dood heeft geroepen:
laat ons nooit u verloochenen,
nederig en zachtmoedig, volmaakt onschuldig.
U hebt gewaarschuwd voor valse profeten.
Mag uw Geest ons leren hun bedrog te herkennen.
U hebt uw leerlingen voorzegd,
dat in de laatste dagen de liefde zal verkoelen.
Maak hen tot sterren in donkere nacht.
U hebt van de tempel gesproken,
dat geen steen op de andere zou blijven.
Leer christenen uit te zien naar uw eeuwige Rijk.
tenties

1Joh 4,16

Heb 7,27
Rom 6,11

Lc 19,41
Lc 12,9
Mt 24,11
Mt 24,12
Fil 3,20
Mt 24,2
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188 L
A
L
A
L
A
L
A
in

Jezus heeft zijn leerlingen waakzaamheid geboden,
opdat zij niet beschaamd staan bij zijn komst.
Mt 25,13v
Heer, mogen onze lampen gevuld zijn met olie*.
*H Geest
U schenkt uw Geest aan allen die u vragen.
Lc 11,13
Help ons uw gave niet te verbergen.
Mt 25,16
Laat het moois van de wereld ons niet verblinden. Ef 4,22
Laat ons u verwachten, als kwam u vandaag.
Mt 24,43
Jezus, laat christenen de tijd benutten.
Laat hen u volgen en uw zegen verspreiden.
Lc 9,57v
tenties

189 L
A
L
A
L

God, ik dank U die zich wil doen kennen.
Leer ons in alle dingen uw wil te verstaan.
Jezus, mens geworden voor mensen in nood:
laat ons in uw voetspoor gaan.
Help ons niet méér te nemen dan nodig is;
en de armen in de wereld te blijven gedenken.
A Help uw leerlingen niet te hechten aan bezit,
met u voor ogen, die nog geen plaats had
om uw hoofd neer te leggen.
intenties

190 L
A
L
A
L
A
L
A
in

Dank God, zozeer bij de wereld betrokken,
die Jezus het oordeel in handen heeft gegeven.
Heer, uw oordeel is goed en rechtvaardig.
Jezus, ten einde toe hebt u ons lot gedeeld.
Mogen mensen van goede wil
in moeite en verdriet vrede vinden bij u.
Heer, behoed uw volk voor lauwheid.
Laat ons leven naar het voorbeeld van de heiligen.
U leert dat de doden uw stem zullen horen.
Geef wie gestorven zijn uitzicht op uw Rijk.
tenties

191 L God, zie uw kerk, verzwakt en verdeeld.
A Breng hen bijeen, die U liefhebben,
geduldig het onrecht verdragend.
L Heer, laat ons volharden in gebed.
A Leer uw kinderen te leven in ontzag voor U,
die in het verborgene ziet.
L Mag uw Geest de harten de vervullen.
A Mogen wij onszelf vergeten en uw wereld dienen.
L Maak uw kerk tot toevlucht voor mensen in nood.
A Ontferm U over hen die nergens uitkomst zien.
intenties

Pe 4,1v
ps 9,13
1Joh 3,17
Lc 9,58

Joh 5,22
Joh 19,30
Joh 16,33
openb 3,16
Joh 5,25

1Pe 2,21v

pred 12,13
Mt 6,6
Lc 11,13

Mt 9,36
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192 L
A
L
A
L
A
L
A
in
193 L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
in
194 L
A
L
A
L
A
L
A
in

God van genade, één en al liefde en waarheid,
almachtig en eeuwig, alomtegenwoordig,
die al uw mensen bij name kent:
U bent mijn enig goed, wie heb ik buiten U?
U roept uw volk, verlangend hen gelukkig te zien,
bedroefd als zij alleen zichzelf maar kennen.
Leer uw volk te verstaan wat goed is in uw ogen.
Jezus, om de verlossing van uw volk te volbrengen,
hebt u vernedering en lijden doorstaan.
Help uw leerlingen zichzelf te vergeten,
in liefde voor u en alle mensen.
Laat ons als uw heiligen in de wereld staan.
U behoren wij toe, om uw werk te volbrengen.
tenties
Jezus, vóór alle tijden bij de Vader,
door uw geboorte werd u tot onze broeder.
Ons verdriet hebt u gedeeld, onze last gedragen.
Jezus, nederig en zachtmoedig,
u leert ons de goedheid van God.
U alleen kunt ons leiden tot God, onze Vader.
Jezus, Lam van God dat de zonde wegneemt,
u hebt uzelf tot in de dood gegeven.
Uw offer brengt ons eeuwig leven.
In ons doopsel weten wij ons met u gestorven;
en opgestaan met u, tot nieuw en hemels leven.
Uw eigen volk zijn wij,
kinderen van uw koninkrijk.
Laat christenen niet hun eigen belangen najagen.
Maak hen tot een zegen voor hun omgeving.
tenties
Vader, U te dienen gaat alles te boven,
U te kennen is eeuwig leven.
Doe ons groeien in geloof, en in kennis van U.
Het lichaam wordt genoemd: tempel van de Geest.
Laat ons die tempel niet verontreinigen
door zelfzucht en eigenbelang.
Doe ons uw wil kennen; en ijverig volbrengen.
Heer, doe ons innerlijk uw stem verstaan.
Hemel en aarde gaan voorbij in het oordeel.
Mag uw Geest uw kinderen leiden,
in ontzag voor U, die van allen rekenschap vraagt.
tenties

Joh 10,14
ps 16,2
Gal 5,16

Heb 12,2
Gal 5,13v
Rom 8,9

Mt 1,23
Mt 11,25v
Joh 1,18

Fil 2,8
Heb 10,10
Rom 6,1v
Lc 12,32

2Kor 4,6

1Kor 3,16
Gal 6,8
Mt 12,50
Mt 24,35
Mt 12,36

272
Christus Koning
195 L Vader, U hebt U een volk uitverkoren,
om onder hen uw koning in de wereld te brengen. ps 21
A Jezus, vredevorst, koning van de Joden:
alle profeten hebben u voorzegd.
Lc 24,27
L Door uw bisschop veroordeeld,
door allen verworpen, hebt u zich niet verzet.
Lc 23,66v
A Heer, uw koninkrijk is niet van hier.
L Vader, wij danken U voor onze koning,
Joh 18,36
die zich een nieuw volk verworven heeft.
A Doe ons voortgaan als burgers van uw Rijk.
Fil 3,20
L Ontferm U over hen die zoeken naar waarheid.
A Ontferm U over hen, in de wereld nergens thuis,
Mt 9,36
opdat zij in Christus hun koning mogen ontmoeten.
intenties
opdracht van Jezus in de tempel (2 feb)
196 L De oude Simon heeft Gods redding mogen zien.
A Jezus, onze Redder: hij heeft onder ons gewoond!
L Vader, U toonde Simon het Licht van de wereld,
dat schijnen zou tot de einden der aarde.
A Leer uw kinderen dit licht te doen stralen.
L U toonde hem het lijden van uw Christus,
en het verdriet van Maria, de moeder van de Heer.
A Doe ons in nood uw troost ervaren;
en de hoop niet verliezen op eeuwig leven bij U.
L U toonde Jezus aan Hanna in de tempel;
zij bracht U dank, en sprak tot allen over hem.
A Laat de lofzang van uw volk niet verstommen;
en de verkondiging helder blijven klinken.
intenties
heiligendagen (196 - 207)
Maria zie ook nrs 17, 18 en 19
197 L Dank God voor het adembenemende wonder
van de menswording van Jezus in Maria.
A Gezegend is zij, de moeder van God.
L In gelovig vertrouwen dacht zij niet aan zichzelf;
en stemde toe op het woord van de engel.
A Vader, maak uw volk tot uw dienst bereid,
met voorbijzien van onze eigen belangen.
L Simeon had het voorzegd: het lijden van haar zoon
ging als een zwaard door haar ziel.
A Leer uw kinderen het lijden geduldig te dragen.
intenties

Lc 2,26
Joh 8,12
Mt 5,16

Heb 6,19
Lc 2,38

Lc 1,35

Lc 1,38

Mc 8,34
Lc 2,35
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Jozef (zie ook nr 19)
198 L Breng dank aan God voor Jozef,
die naar de raad van de engel heeft geluisterd;
en Maria bij zich heeft genomen.
A U gaf hem de zorg voor uw Zoon,
die uw volk zou redden uit zonde en dood.
L Hij heeft zichzelf weggecijferd;
en Maria met haar kindje in veiligheid gebracht.
A Help uw volk goed en rechtvaardig te leven.
L Ontferm U over kinderen zonder goed tehuis,
opgroeiend in drukte, gebrek en verwaarlozing.
A Mag er goede hulp voor hen komen;
opdat zij iets van uw vrede en liefde ervaren.
intenties

Mt 1,20v
Mt 1,21
Mt 2,13v

Mt 18,6

Johannes de Doper
199 L Johannes heeft de Messias aangekondigd:
A Hij, die na mij komt: ik ben het niet waard
Joh 1,27
de riem van zijn sandalen los te maken.
L Johannes heeft hem aangewezen, het lam van God,
de redder van de wereld, en gezegd:
A Hij moet toenemen, ik moet minder worden.
Joh 3,30
L Hij heeft Jezus de bruidegom genoemd.
Joh 3,29
A Vader, mogen de mensen de ogen opengaan,
voor hem, die allen liefheeft.
Rom 5,8
L De profeet heeft zijn optreden met de dood bekocht.
A Laat uw kinderen hen niet vrezen,
die zich aan onrecht overgeven.
Lc 12,4
intenties
12 apostelen (zie ook nr 20)
200 L Vader, de apostelen hebben alles achtergelaten.
A Roep ook in deze tijd mensen in uw dienst,
om de wereld het mysterie te verkondigen
van de menswording van God.
L U hebt door uw apostelen
uw volk van overal bijeengebracht in uw kerk.
A Toon ons hoe groot het goed is dat U schenkt;
en laat uw volk hiervan getuigen.
L Jezus heeft gebeden om de eenheid van uw kerk,
opdat de wereld zal geloven.
.... naam van de apostel ...: bid voor de kerk van Christus
A Jezus, laat ons strijden tegen de verdeeldheid,
opdat het evangelie niet wordt verduisterd.
intenties

Mt 20,27

Kol 2,9
Joh 10,16
Ef 1,11v
Joh 17,21v
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Petrus en Paulus (29 juni)
201 L Breng dank aan God voor de apostelen,
die het fundament van ons geloof hebben gelegd.
A Doe ons groeien in geloof, levend door uw Geest.
L Vader, zij hebben hun leven gegeven,
om uw kinderen te doen delen in het leven bij U.
A Laat ons het evangelie koesteren als een schat.
L Breng dank aan God voor Petrus, rots van geloof.
A Laat uw volk volharden op de weg van geloof,
L Breng dank aan God voor Paulus, uitverkoren
om de wereld de verrezen Heer te verkondigen.
A Verenig uw volk om uw liefde zichtbaar te maken.
intenties
vier evangelisten (Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes)
202 L Breng dank aan God voor ….naam van de evangelist….,
geroepen om het evangelie vast te leggen
voor wie na hen zouden leven.
A Wij danken U voor woorden van leven,
voor allen die zoeken naar waarheid.
L Wij danken U voor Jezus, uw levende Woord;
A voor de talloze tekenen die hij deed,
om ons de ogen te openen voor zijn macht.
L Wij danken U voor hem, die ons de hemel toont.
A Wij danken U voor zijn kruis,
waaraan hij de dood heeft verslagen.
L Wij bidden U op voorspraak van . naam vd evangelist …:
A mag dit evangelie helder klinken in uw kerk.
intenties

1Kor 13,13
1Joh 3,9
Mt 16,18
hand 9,15
Joh 17,21

Joh 6,68
1Joh 1,1
Joh 14,11

2Tim 1,10
Gal 1,6v

Willibrord (7 nov)
203 L Breng dank aan God voor de apostel Willibrord,
1Kor 12,28
die zijn leven heeft gewijd aan de verkondiging.
A Wij danken U voor uw boodschap van nieuw leven. Joh 5,29
L In ontbering en gevaar heeft hij volhard,
vol ijver voor het evangelie van onze verrezen Heer.
A Vader, geef ons iets van dat vuur.
L Wij bidden U op voorspraak van St Willibrord
voor uw kerk, verzwakt, verdeeld en verlaten.
1Joh 4,1v
A Laat uw kinderen hun roeping verstaan;
en ijveren voor de eenheid van uw kerk.
Ef 4,13v
L Zovelen die zoeken naar de zin van het bestaan.
A Roep ook in deze tijd mensen in uw oogst,
Lc 10,2
om het evangelie te verkondigen.
intenties
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martelaren
204 L Vader, zovelen die hun leven hebben gegeven
voor de verdediging van uw evangelie.
Joh 21,18v
A Doe ons de alles overheersende boodschap verstaan
van Jezus, die ons leven vernieuwt en bewaart.
2Kor 4,16
L Wij danken U voor .naam vd martelaar.., vol van uw Geest,
die zijn/haar ijver met de dood heeft bekocht.
Mt 10,39
A Vader, geef ons dit vuur, om onszelf te vergeten;
en uw wil te zoeken in ál wat wij ondernemen.
Rom 8,8
L Wij bidden U voor plaatsen in de wereld,
waar christenen het moeilijk hebben.
2Tes 1,4v
A Geef hun wijsheid van handelen;
en sterkte, om het evangelie niet te verloochenen. Lc 12,9
intenties
andere heiligen (204 -207)
205 L Dank God voor allen die Hem onverdeeld dienen. Rom 6,16
A Wij danken U voor allen die U liefhebben.
L Wij bidden voor uw kerk: om een levend geloof.
Heb 12,12
A Vader, versterk onze ijver om naar uw wil te leven.
L Uw heiligen hebben het voorgeleefd:
volkomen toewijding aan U en uw wereld.
ps 34,10
A Mag uw Geest ons leren in eenvoud U te dienen.
L Jezus, zij zijn in volharding uw weg gegaan,
openb 2,2
ook in tijden van tegenslag.
A Laat ons in moeite en zorg niet bezwijken;
1Pe 1,7
maar help ons in beproeving te volharden in geloof.
L Wij bidden u op voorspraak van ….. naam van de heilige …… ,
die in liefde voor u zichzelf hebt verloochend:
Mt 19,27v
A roep mensen om uw volk de weg te wijzen:
1Pe 4,11
de smalle weg die naar de hemel leidt.
Mt 7,14
intenties
206 L
A
L
A
L
A
in

Wij danken God voor het geloof,
dat wij zien in het leven van …. naam van de heilige …. .
Wij danken U voor hem/haar,
die U boven alles liefhad.
Fil 3,8
In het verlangen U te ontmoeten, hechtte …hij/zij….
geen waarde aan de rijkdom van de wereld.
Lc 18,24
Versterk ons verlangen naar U,
die ons een blijvend bezit wilt schenken.
Lc 12,33
In …zijn/haar… leven en werken werd Jezus zichtbaar,
uw Woord aan onze wereld.
1Joh 1,1
Help ons …zijn/haar… voorbeeld te volgen,
alles los te laten en U alleen lief te hebben.
Mt 22,37
tenties
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207 L
A
L
A
L
A
inten
208 L
A
L
A
L
A
in

Jezus, wij danken u voor uw geest,
die in …. naam van de heilige … volkomen de ruimte vond.
Doe ons in zijn/haar voetspoor gaan,
geleid door uw Geest, die u doet kennen.
In liefde heeft hij/zij zichzelf verloochend.
Help ons U te dienen in de mensen om ons heen.
Wij bidden U op voorspraak van …. naam vd heilige ….:
dat wij geen twee heren zullen dienen.
Laat uw kinderen uw Geest niet bedroeven.
ties
Vader, wij danken U voor …. naam vd heilige …. ,
die in leven en werken U geheel was toegewijd.
Heer, geef ons iets van dit vuur.
Wij danken U voor het voorbeeld van nederigheid,
dat …hij/zij … aan ons heeft nagelaten.
Laat ons niet te hoog denken van onszelf.
Wij bidden U op voorspraak van …. naam vd heilige …. ,
dat zoekende mensen de weg tot U mogen vinden.
Toon uw kerk haar roeping voor wie buiten staan.
tenties

209 Allerheiligen (1 nov)
L Wij danken God voor hen,
die uw liefde zo volkomen hebben voorgeleefd.
A Geef ons uw Geest, om in hun voetspoor te gaan.
L In liefde voor U hebben zij alles achter gelaten.
A Laat ons met vuur en ijver onze roeping volgen.
L Jezus, verenig uw volk, verdeeld over vele kerken.
A Maak hen één van Geest, die u volgen.
L Wij bidden u voor hen die leven in onwetendheid.
A Roep mensen om het evangelie te verkondigen.
intenties
210 Allerzielen (2 nov)
L God, U maakte de mens om op U te gelijken.
A U roept ons om U lief te hebben.
L Wij danken U, die allen rechtvaardig zult oordelen.
A Laat uw kinderen leven in eerbied voor U,
die aan mensen van goede wil hun schuld vergeeft.
L Wij bidden voor hen die gestorven zijn,
gebonden door liefde voor vergankelijke dingen.
A Open hun het uitzicht op uw eeuwige Rijk.
intenties

*

*

*

Mt 16,24
Lc 9,62
Mt 6,24

Lc 18,13v
Mt 22,9

Mt 19,29
ps 133

Lc 10,2

gen 1,26
Mt 10,37

1Joh 1,15v
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KERKELIJK JAAR
genade (gebed om vergeving) blz 10 - 40
Advent: 19, 37, 40, 42, 54, 58, 68, 69, 83, 96, 100, 115
zo: 20, 54 vr: 20, 68, 100 za: 20, 42, 58
kersttijd: 16, 38, 41, 72, 94, 95, 96, 100, 109
zo: 95 vr: 94, 109 za: 72, 99
Openb. vd Heer: 67, 95 Doop vd Heer: 89
tijd door het jaar I (tot As-wo): 1 - 120
zo: 4, 21, 26, 37, 54, 59, 78, 81, 88, 92, 95, 106, 107, 118
vr:3, 5, 16, 20, 25, 27, 29, 43, 44, 50, 51, 52, 63, 66, 68,
74, 87, 89, 94, 98, 100, 104
za: 17, 28, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 72, 82, 87, 102, 109
Aswoensdag: 34, 68
40-dagentijd: 2, 3, 5, 6, 9, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 45, 47, 55, 61, 68, 71,
73, 76, 79, 82, 83, 87, 88, 90, 94, 101, 104, 110, 113
zo: 88, 110
vr: 3, 5, 6, 47, 94, 104 za: 39, 47, 82, 87
goede week: Palmzo: 78 ma: 44 di: 74 wo: 98, do: 20, 78
vr: 43, za: 82
Pasen-Hemelvaart: 28, 29, 36, 50, 51, 52, 63, 65, 66, 70, 78, 83, 89,
92, 96, 101, 102, 111, 113, 115, 118
zo: 29, 78, 92, 118 vr: 29, 50, 51, 52, 63, 66, 89
za: 28, 51, 65, 70, 102
Hemelvaart - Pinksteren: 28, 34, 45, 46, 53, 70, 95, 107, 116, 118
zo: 28 vr: 25, 46 za: 70
weken na Pinksteren: 7, 17, 18, 28, 30, 33, 34, 40, 41, 52, 53, 55, 60
63, 65, 67, 77, 79, 84, 91, 93, 97, 103, 106, 107, 112, 114
zo: 18, 41, 106 vr: 52, 55, 63 za: 28, 47, 65
sacramentsdag: 78, 106
tijd door het jaar II: 1 - 120 (Pinksteren - Christus Koning)
zondag, vrijdag en zaterdag: zie I
laatste week vh kerk. jaar: 5, 19, 58, 64, 68, 69, 83, 96, 100
zo: 96 vr: 5, 64, 100 za: 58
Christus Koning: 94
Allerheiligen (1 nov) en heiligendagen: 16, 48, 67, 74, 120
Maria: 120 Franciscus: 7 Augustinus: 8,9
Teresa van Avila: 10 Ch. de Foucauld: 11, 12
J.H. Newman: 13 Ignatius de Loyola: 14
Allerzielen: (2 nov): 51, 62, 85
week van de eenheid: 16, 26, 30, 49, 54, 95, 104, 110, 117
zo: 95 vr: 16 za: 49
vredesweek: 21, 52, 54, 55, 69, 99, 110 zo: 21 vr: 52 za: 99
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eer aan God blz 41 - 72
Advent: 1, 2, 8, 15, 48, 50, 63, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 82, 83, 85,
103, 109, 115, 119, 121
zo: 1, 8 vr: 75, 82, 97, 115 za: 14, 83, 115
kersttijd: 3, 4, 16, 25, 26, 31, 45, 55, 61, 68, 73, 82, 90, 93, 95, 105, 118,
zo: 4, 61, 90 vr: 75, 82, 97, 115 za: 31, 93
Openbaring . vd Heer: 26, 32, 34, 80
Doop vd Heer: 31, 59, 101
tijd door het jaar I (tot As-wo): 1 - 121
zo: 1, 4, 5, 8, 17, 34, 61, 79, 90, 93, 102, 104, 108, 110
vr: 12, 14, 21, 30, 31, 37, 38, 57, 59, 70, 75, 79, 82, 97, 115
za: 7, 13, 14, 31, 36, 40, 41, 46, 52, 54, 58, 62, 72, 74, 83, 93, 118
As-woensdag: 9
40-dagentijd: 12, 14, 19, 36, 45, 46, 57, 60, 70, 71, 74, 81, 88, 96, 99,
104, 108, 110
zo: 104, 108, 110 vr: 12, 14, 57, 70 za: 14, 36, 46, 74
goede week: Palmzo: 86 ma: 30 di: 37 wo: 59 do: 79 vr: 97
za: 31
Pasen-Hemelvaart: 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 27, 32, 33, 49, 50, 52,
57, 58, 68, 81, 82, 98, 100, 120
zo: 8, 18, 39, 49 vr: 24, 56, 82, 98 za: 7, 52, 58
Hemelvaart - Pinksteren: 17, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 51, 55, 59, 63, 70,
73, 78, 102, 107
zo: 102 vr: 30, 59, za: 41
weken na Pinksteren: 4, 11, 13, 22, 23, 27, 32, 35, 36, 38, 43, 54, 60,
61, 70, 74, 76, 80, 85, 89, 91
zo: 4, 11, 23, 27, 32 vr: 22, 38 za: 32, 36
sacramentsdag: 17, 93, 114
tijd door het jaar II (Pinksteren - Christus koning): 1 - 121
(zondag, vrijdag en zaterdag: zie I)
laatste week vh kerkelijk jaar: 38, 47, 48, 72, 76, 78, 81, 82, 84, 117, 121
zo: 47 vr: 38, 82 za: 72
Christus Koning: 28, 37, 97
Allerheiligen en heiligendagen: 4, 6, 23, 77, 79, 80, 85, 89, 93, 107
Maria 93
Allerzielen: (2 nov): 33
week vd eenheid: 13, 17, 31, 43, 51, 69, 77, 79, 84, 85, 90
zo: 17, 90 vr: 31, 79 za: 13
vredesweek: 5, 9, 21, 45, 48, 50, 51, 53, 64, 65, 121
zo: 5 vr: 53 za: 65
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psalmen en schriftgebeden blz 73 - 222
Advent: 12, 14, 19, 22, 25, 27, 31, 33, 37, 45, 50, 52, 53, 57, 68, 69, 73,
74, 75, 77, 78, 80, 82, 85, 90, 94, 96, 97, 98, 102, 104, 105, 126,
130, 131, 152, 165, 169, 170, 173, 174, 176, 182, 188
zo: 27, 74, 96 vr: 22, 31, 188 za: 69, 130, 131
kersttijd: 2, 58, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 89, 91, 98, 113,
132, 138, 158, 160, 167, 171, 171, 187
zo: 84, 132, 187 vr: 62, 180 za: 71
Openbaring. vd Heer: 48
Doop vd Heer: 34, 87
tijd door het jaar I (tot As-wo): 1 - 188
zo: 5, 15, 23, 26, 27, 36, 42, 48, 61, 63, 65, 66, 74, 81, 84, 92, 96,
99, 100, 116, 118, 122, 132, 133, 136, 138, 146, 149, 156, 157,
177, 186, 187
vr: 3, 6, 13, 22, 31, 35, 38, 39, 55, 56, 59, 62, 86, 109, 140, 143,
179, 180, 183, 184, 185, 186, 188
za: 9, 17, 18, 23, 28, 30, 49, 56, 69, 71, 88, 115, 116,
118, 130, 131, 143, 153, 155, 159, 164, 180, 185
Aswoensdag: 44, 49, 90, 103
40-dagentijd: 4, 7, 11, 14, 15, 19, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 62, 64, 66, 69, 73, 75,
76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 94, 95, 97, 101, 102, 106,
107, 109, 119, 120, 123, 129, 130, 131, 139, 141, 143, 152, 157, 160,
162, 163a, 164, 166, 169, 175, 185, 186
zo: 5, 15, 36, 66, 81, 157
vr: 7, 35, 39, 55, 62, 102, 109, 143, 185, 186
za: 28, 49, 69, 86, 88, 130, 131, 143, 164
goede week: Palmzondag: 69, 118 ma: 7, 13, 17, 28, 35, 41
di: 42, 54, 55, 56, 59, 62 wo: 64, 69, 70, 71, 109, 142, 179
do: 23, 63, 111, 132, 182 vr: 22, 31, 38, 179, 185, 186
za: 16, 18, 23, 30, 88, 185
Pasen-Hemelvaart: 18, 21, 34, 40, 45, 65, 72, 75, 87, 89, 91, 103, 105
108, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 121, 136, 138, 145, 146, 148,
150 153, 154, 156, 159, 162a, 163, 176
zo: 27, 48, 66, 81, 100 vr: 17, 27, 56, 71, 124, 179
za: 16, 30, 49, 116, 155, 164
Hemelvaart: 47, 68, 187
Hemelvaart - Pinksteren: 7, 24, 33, 42, 47, 68, 86, 99, 101, 114, 121
126, 128, 130, 131, 132, 134, 142, 143, 155, 157, 161, 176, 178
zo: 42, 99, 132, 157 vr: 7, 56, 143 za: 86, 30, 155
weken na Pinksteren: 23, 27, 33, 36, 46, 65, 67, 68, 72, 84, 87, 92, 100,
103, 104, 108, 110, 111, 114, 118, 128, 132, 133, 144, 145, 147, 150,
154, 158, 161, 167, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 184
zo: 27, 65, 84, 132, 133, 177 vrijdag: 55, 179, 184 za: 23, 118
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Drie-eenheid: 110
sacramentsdag: 23, 111, 161
tijd door het jaar II: 1 - 188 (Pinksteren - Christus Koning)
zo: 5, 15, 23, 26, 27, 36, 42, 48, 61, 63, 65, 66, 74, 81, 84, 92, 96,
99, 100, 116, 118, 122, 132, 133, 136, 138, 146, 149, 156, 157,
177, 186, 187
vr: 3, 6, 13, 22, 31, 35, 38, 39, 55, 56, 59, 62, 86, 109, 140, 143,
179, 180, 183, 184, 185, 186, 188
za: 9, 16, 17, 18, 23, 28, 30, 49, 56, 69, 71, 88, 115, 116,
118, 130, 131, 143, 153, 155, 159, 164, 180, 185
laatste week vh kerk. jaar: 1, 2, 6, 9, 10, 37, 48, 52, 64, 73, 76, 129,
149, 165, 168, 180
vr: 6 za: 180
Christus Koning: 2, 45, 72, 95, 177, 182, 185
Allerheiligen (1 nov) en heiligendagen.: 1, 12, 16, 30, 31, 32, 37, 47, 50,
82, 87, 89, 93, 97, 110, 116, 121, 132, 142, 145, 153, `159, 183, 184
Maria: 45
vr: 31, 184 za: 30, 116
Allerzielen: (2 nov): 145
week van de eenheid: 44, 67, 79, 96, 125, 133, 145
vredesweek: 29, 34, 37, 46, 72, 76, 85, 90, 120, 122, 125, 128, 144, 147,
167, 168, 183
ochtend: 5, 88, 90, 91, 108, 119(65vv), 143
avond: 4, 17, 91, 119, 65-72, 143, 141
middernacht: 119, 57-64

*

*

*
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gezongen psalmen
(zie de liedbundel al mijn verlangen op www.gelovenbeleven.nl.)
psalm 1 nr 150
155
psalm 3
113
psalm 10
58
psalm 13
60
psalm 15
116
psalm 16
15
psalm 18
83
psalm 20
138
psalm 23
117
psalm 24
49
68
psalm 25
142
psalm 27
65
psalm 30
112
pss 42+43 9
psalm 57
147
psalm 61
118
psalm 62
92
psalm 65
123
psalm 66
45
psalm 72
52
psalm 73
54
psalm 75
119
psalm 89
67
psalm 90
104
psalm 98
160
psalm 103 16
psalm 107 17
psalm 108 114
psalm 116 85
psalm 118 44
psalm 121 86
psalm 122 87
psalm 123 89
psalm 130 93
psalm 133 158
psalm 134 133
psalm 139 134

wie met hart en ziel
zalig de mens
mijn God zovelen tegen mij
Heer bent U dan zo hoog verheven
Heer hoelang verlaat U mij
mijn Heer wie mag verkeren
bewaar uw kind dat bij U schuilt
ik heb op God mijn vertrouwen gesteld
vertrouw op God die je benauwdheid ziet
mijn herder is de Heer
geheel de aarde, al wie haar bewonen
hef je hoofden, wijd de poorten
waar ik ook ga is mijn hart bij mijn God
Heer mijn geliefde
mijn God mijn waarheid en mijn leven
als een hinde, vol verlangen
wees mij genadig mijn God en Vader
mijn hulp is van de Heer
in het woelen van de wereld
nu is mijn ziel tot rust gekomen
geef dank aan God
God geeft zijn koning macht op aarde
God redt zijn volk
mijn leven is voor U alleen
Heer uit uw hemel beziet U in liefde uw kinderen
laat elk geslacht opnieuw ervaren
zing voor de Heer
breng dank aan God met hart en ziel
breng dank aan God
mijn hart vindt rust
ik houd van God met heel mijn hart
eren wij onze God en Vader
ik sla mijn ogen naar omhoog
ik was verheugd toen zij mij zeiden
ik zoek mijn God 122 naar U gaat mijn verlangen
in mijn moeite blijf ik zoeken
zie toch hoe goed
U allen die de Heer verwacht
U kent mijn doen en laten

*
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toelichting bij enkele begrippen in de psalmen
Babylon beeld van hen die het bestaan van God ontkennen, zichzelf
als goden achten, en de schepping zien als hun eigen bezit
bruidegom Jezus is de bruidegom, zijn Kerk is de bruid.
duivel gevallen engel; zie Satan
Egypte beeld van een wereld waarin de begeerte de vrije loop krijgt
einder Heel de wereld, tot de einder, zal Gods redding zien.
erfdeel Gods erfdeel: allen die Hem toebehoren in het oordeel
gezalfde Hebr. mashih (messias), Grieks christos. Ter bevestiging
van Gods gave van de Geest vindt de zalving met olie (chrisma)
plaats.
genade Gods bescherming; en zijn hulp aan allen die Hem willen
dienen
heerlijkheid Het Hebreeuwse woord kabod betekent: datgene wat
gewicht heeft, grootheid, aanzien. De vertaling heerlijkheid, oorspronkelijk bedoeld als: zoals de Heer, heeft - hoewel de populaire
betekenis is verschoven - in bijbelse teksten een vaste plaats ver
worven.
heiligen letterlijk apart gezet: gelovige mensen, die deel hebben aan
Christus, Gods heiligheid onder ons
heilige berg de plaats van de tempel. God zoekt echter zijn woning
niet in een huis van steen, maar in de harten van zijn kinderen.
hemel en aarde verblijfplaats van engelen en woonplaats van mensen
koning Psalmen waarin sprake is van een koning wijzen tevens vooruit naar Jezus, de vredevorst, wiens koninkrijk niet van hier is.
losprijs Deze is door Christus betaald; want geen mens kan zich op
eigen kracht bevrijden van de zelfzucht en de praktijken die
hieruit voortvloeien.
maan de kerk van Christus en de afglans van zijn heerlijkheid
messias Hebr. voor gezalfde (vergriekst tot messias). Het Griekse
woord voor gezalfde is christos (Ned. Christus).
naam van God Het Hebreeuwse JAHWEH (in het Nederlands vaak
weergegeven door HEER, ter onderscheid van het gewone Heer)
betekent IK BEN; en sluit hiermee aan bij het oudste credo
van Israël en de kerk: Breng dank aan God, want Hij is goed;
zijn liefdevolle goedheid is eeuwig (1kron 7,6). De goedheid van
God kan immers nooit niet-geweest zijn, noch ooit niet-zijn.
offer God vraagt het offer van onverdeelde toewijding.
omhoog De weg naar God voert uit menselijke misère omhoog naar
een vlekkeloos leven in geloof.
redder In het Hebreeuwse staat: jesjoeach (God redt), de naam door
de engel genoemd voor Jezus, de zoon van Maria (Lc 1,31).
rots Gelovigen hebben in Christus een vast fundament in hun leven.
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Satan letterlijk: vijand. Zie duivel
Sion de plaats van de tempel, Gods verblijf onder de mensen
Psalm 50 spreekt van Christus, het licht van de wereld, die in Sion
verschijnt in zwakheid; en aan het einde van de tijd voor geheel
de wereld zal komen om het oordeel te voltrekken.
stad De stad van God wordt gevormd door allen die Hem in woord
en daad belijden; de stad van de mens door hen die hun eigen
weg gaan.
storm Zie wind. De Geest, die zich genadig beperkt tot een zachte
'wind', wordt - voor wie God de rug toekeren - in het oordeel, als
de tijd van genade voorbij is, tot een storm.
toorn Als God zich afwendt en mensen zijn genade dus onthoudt, is
er sprake van zijn toorn.
vloed De alles bedekkende vloed is een teken van het oordeel.
wateren De huidige chaotische wereld, waarin de vijand zijn macht
uitoefent.
wind De Geest wordt in de Schrift voorgesteld als olie, als vuur, als
stromend water en als wind. Zou God de mensen - met hun fouten
en gebreken niet beschutten, dan was zijn Geest voor hen als een
verschroeiende wind.
woning(en) God maakt woning in de harten van de mensen die
Hem toelaten in hun leven. In de hemel heeft elk mens een
eigen geestelijk lichaam als woning (1Kor 15,44).
Woord Jezus, het 'woord van God'. dat Hij tot de wereld spreekt om
zich te doen kennen
ziel de persoon, de innerlijke mens, woning van de geest
Zon Jezus, het licht van de wereld, is als de zon die mensen van
goede wil verlicht.
zonden In de psalmen spreekt de Geest van Christus, die zich heeft
vereenzelvigd met de mensen; en de schuld op zich heeft genomen
van allen die Hem toebehoren.

*

*

*

284
AFKORTINGEN VAN BIJBELBOEKEN
OUDE TESTAMENT
vijf boeken van Mozes
genesis
exodus
leviticus
numeri
deuteronomium

gen
ex
lev
num
deut

geschiedenis van Israël
Jozua
rechters
Ruth
1ste boek Samuël
2de boek Samuël
1ste b. koningen
2de b. koningen
1ste b. kronieken
2de b. kronieken
Ezra
Nehemia
Ester

Joz
re
Ruth
1Sam
2Sam
1kon
2kon
1kron
2kron
Ezra
Neh
Est

poëtische boeken
Job
psalmen
spreuken
prediker
hooglied

Job
ps
spr
pred
hoogl

vier grote profeten
Jesaja
Jeremia
klaagliederen v Jer.
Ezechiël
Daniël

Jes
Jer
klaagl
Ez
Dan

twaalf kleine profeten
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Hos
Joël
Am
Ob
Jona
Mi
Nah
Hab
Sef
Hag
Zach
Mal

deutero-kanonieke boeken
Tobit
Judit
Ester (aanvulling)
1 Makkabeeën
2 Makkabeeën
wijsheid van Salomo
wijsheid v Jezus Sirach
Baruch
Daniël (aanvulling)

Tob
Jud
Est
1Makk
2Makk
wijsh
Sir
Bar
Dan

NIEUWE TESTAMENT
vier evangeliën
Matteüs
Marcus
Lucas
Johannes

Mt
Mc
Lc
Joh

handelingen vd apostelen

hand

brieven van Paulus
aan Rome
1ste brief aan Korinte
2de brief aan Korinte
aan de Galaten
aan Efese
aan Filippi
aan Kolosse
1ste brief aan Tessalonica
2de brief aan Tessalonica
1ste brief aan Timóteüs
2de brief aan Timóteüs
aan Titus
aan Filémon
algemene brieven
aan de Hebreeën
brief van Jakobus
1ste brief van Petrus
2de brief van Petrus
1ste brief van Johannes
2de brief van Johannes
3de brief van Johannes
brief van Judas
openb. van Johannes
(apocalyps)

Rom
1Kor
2Kor
Gal
Ef
Fil
Kol
1Tes
2Tes
1Tim
2Tim
Tit
Filem
Heb
Jak
1Pe
2Pe
1Joh
2Joh
3Joh
Jud
openb
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