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WELKOM & INTRODUCTIE 

Graag heten we u als organisten en organisatoren en ds. van 

Binsbergen van hartelijk welkom op deze eerste psalmzangavond. 

Fijn dat u hierbij aanwezig wilt zijn en uw bijdrage levert door mee te 

komen zingen! 

We hopen dat u door het orgelspel, het zingen, de teksten, "bewogen 

en geraakt" mag worden en het in u gevoelens van berouw, troost, hoop 

en blijdschap geeft, het u omhoog mag leiden in boete, bede en lof tot 

God. U het daarom goed en fijn vond hierbij aanwezig te zijn! 

  

We willen u wat aandachtspunten geven voor tijdens het zingen: 

• geen bovenstem te zingen, hoe graag u het ook doet. 

• gelijk op te zingen, niet voor- of achter maar zoals dirigent (en 

orgel) aangeeft. 

• uit volle borst zingen alleen als de tekst er om "vraagt" en 

orgelspel dit stimuleert. 

• bij boete en bede zang, zoals de tekst "vraagt", met gematigd 

volume te zingen, luistert u vooral ook naar het orgelspel. 
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OPENING 

Schriftlezing en gebed door ds. F. van Binsbergen. 

 

 

DEEL I 

Organist Tom van Oost, dirigent Roelof van Middendorp. 

 
Als niets aangegeven dan allen zingen. 

> gelijk doorzingen naar volgende regel. 

 

Zingen Psalm 34 : 1|2|4|6|8|11    (berijming 1773) 

 

1| Ik loof den HEER, mijn God; 

Mijn zang klimm' op naar 't hemelhof; 

Mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof, 

Om mijn gelukkig lot. 

Mijn ziel, loof d' Opperheer; 

't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan, 

Door vreugd met u zijn aangedaan, 

En juichen tot Zijn eer. 

 

2| Komt, maakt God met mij groot; 

Verbreidt, verhoogt, met hart en stem, 

Den nooit volprezen naam van Hem, 

Die ons behoedt in nood. 

Ik zocht in mijn gebed 

Den HEER, ootmoedig met geween; 

Hij heeft mij in angstvalligheên 

Geantwoord, mij gered. 

 
Alleen mannen 

4| Des HEEREN engel schaart 

Een onverwinb're hemelwacht, 

Rondom hem, die Gods wil betracht; 

Dus is hij wèl bewaard. 

Komt, smaakt nu en beschouwt 

De goedheid van d' Alzegenaar. 

Welzalig hij, die, in gevaar, 

Alleen op Hem betrouwt. 
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Alleen vrouwen 

6| Komt, kind'ren, hoort naar mij; 

Neem mijn' getrouwen raad in acht; 

Ik leer, opdat g' uw plicht betracht, 

Wat 's HEEREN vreze zij. 

Hebt gij in't leven lust, 

In dagen, waar men 't goed' in ziet, 

Waarin men vrij is van verdriet, 

Waar niets ons heil ontrust? 

 

8| God slaat een gram gezicht 

Op bozen, die Hem tegenstaan; 

Hij doet hun naam met hen vergaan 

Door 't hoogste strafgericht. 

Maar Hij ziet gunstig neer 

Op hem, die naar Zijn wetten leeft; 

God is het, Die hem uitkomst geeft, 

Zijn groten naam ter eer. 

 

11| De HEER verlost en spaart 

Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt. 

Het zal, door Hem in gunst beschouwd, 

Niet schuldig zijn verklaard. 

 

Zingen Psalm 144 : 1|2|6|7    (berijming ds. C.J. Meeuse, © Ripe Publishing) 

 

1| Gezegend zij mijn Rotssteen en mijn HEERE 

Hij vat mijn hand, opdat ik strijden lere. 

Mijn vingers worden daarvoor toebereid. 

De HEERE is mijn Goedertierenheid. 

Hij is mijn Burcht, mijn Toevlucht en mijn Toren, 

mijn Heil en Schild; bij Hem slechts wil ik horen. 

‘k Vertrouw op Hem, Die mij bevrijding schenkt 

en Die mijn volk tot onderwerping brengt. 

 

2| Wat zijn de mensen, HEERE, diep gevallen! 

U kent hen, waarom zorgt U nog voor allen? 

Wat is de mens en wat is zijn geslacht 
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dat U zijn kinderen zo kostbaar acht? 

Men kan de mens het beste vergelijken 

bij ijdelheid; bij‘ t sterven zal het blijken. 

Hij is gelijk een schaduw die verdwijnt 

en vluchtig is, ook als ze duurzaam schijnt. 

 
Alleen vrouwen 

6| Geef ook dat onze winkels, zolders, schuren 

de ene voorraad na de and’re sturen 

voor verkoop, en ons vee vermeerd’re zeer 

met tienmaal duizend jongen en nog meer. 
Alleen mannen 

Laat ossen met goed vlees zijn overladen; 

geen vijand mocht die rijke welvaart schaden. 

Dat ons geen in- of uitval wreed verstoor’ 

en men op straat geen oorlogskreten hoor’. 

 

7| Welzalig is het volk dat uit genade 

genieten mag van zegen door Gods daden. 

Welzalig is het volk - vast en gewis - 

dat naar God hoort, welks God de HEERE is. 

 

 

 

 
MEDITATIEF MOMENT NAAR AANLEIDING VAN PSALM 88 
Door ds. F. van Binsbergen. 
 
 

 

Zingen Psalm 88 : 1|2|3|4|5|6     
Tekst: Jan Pieter Kuijper, © Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel 

 

1| Ik schreeuw het uit, ik roep U, HEER. 

Mijn redder, geef een levensteken. 

Mijn dagen vullen zich met smeken; 

stil leg ik mij 's nachts voor U neer. 

Mijn leven lang heb ik te kampen 

met zware tegenslag en rampen. 
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2| Alsof mijn eind gekomen is, 

zo moe ben ik, ziek van el lende. 

Ik lijk voor U een onbekende, 

verloren in de duisternis. 

Uw woede heeft mijn ziel bedolven, 

beukt op mij in als hoge golven. 

 
Alleen mannen 

3| Ik dacht dat ik nog vrienden had, 

maar iedereen heeft mij verstoten. 

Ik zit in doodsangst opgesloten; 

mijn oog is dof, mijn geest is mat. 

HEER, radeloos roep ik naar boven. 

Een dode kan U toch niet loven? 

 
Alleen vrouwen 

4| Prijst iemand U vanuit het graf? 

Spreken de doden van uw daden? 

Ervaart het duister uw genade? 

Wie weet daar van uw liefde af? 

Maar ik roep U, HEER, elke morgen! 

Waarom houdt U zich nog verborgen? 

 

5| Waarom toch, HEER, verstoot U mij? 

Waarom wilt U niets van me weten, 

lijkt U mijn ziel te zijn vergeten? 

Ik ben verzwakt, de dood nabij. 

U stelt mij sinds mijn kinderjaren 

voortdurend bloot aan doodsgevaren. 

 

6| Ik krimp onder uw toorn ineen. 

Wanhopig dreig ik weg te zinken. 

Uw onheil laat mij haast verdrinken, 

sluit zich als water om mij heen. 

U bant de vrienden uit mijn leven. 

Ik ben door duisternis omgeven. 
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COLLECTE & SAMENZANG 

Psalm 5 : 1|2|5|9    (tekst J.J. de Vries, © J.J. de Vries – GK 2006) 

 

1| O HERE, wil mijn woorden horen, 

laat U mijn zuchten niet ontgaan. 

Mijn God, mijn Koning, neem mij aan! 

Mijn roep om hulp ga niet verloren, 

neig toch uw oren. 

 

2| HEER, zie mij aan, want met mijn klachten 

kom ik tot U bij 't morgenlicht 

en buig mij voor uw aangezicht. 

Ik leg U voor al mijn gedachten, 

blijf U verwachten. 

 
Orgelvers 3 en 4 tijdens collecte en improvisatie 
 

(3| Gij haat het goddeloos begeren. 

Geen drieste dwaas verdraagt het licht, 

als Gij op hem uw ogen richt. 

Gij laat niet in uw huis verkeren, 

wie U onteren. 

 

4| Gij oordeelt wie niet eerlijk spreken 

en haat het onrecht dat Gij ziet. 

Hij zal vergaan, die bloed vergiet. 

De HERE zal de boze breken, 

zijn misdaad wreken.) 

 

5| Maar ik zal dankbaar binnentreden 

het heiligdom aan U gewijd, 

dank zij Uw goedertierenheid. 

Ik zal met ootmoed mij bekleden 

in mijn gebeden. 

 

9| Wie bij U schuilt, zal zich verblijden 

en juichend zullen tot U gaan, 

wie onder uw bescherming staan. 

Zij zullen U hun liefde wijden, 

uw naam belijden. 
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DEEL II 

Organist Roelof van Middendorp. 

 

Zingen Psalm 113 : 1|2|3    (tekst J.W. Schulte Nordholt en J. Wit, © ISK - LvdK) 

 

1| Prijst, halleluja, prijst den Heer, 

gij 's Heeren knechten, immermeer 

moet 's Heeren naam gezegend wezen. 

Van waar de zon in 't Oosten straalt, 

tot waar z' in 't Westen nederdaalt, 

zij 's Heeren grote naam geprezen. 

 

2| Ver boven aller volken trots 

blinkt hemelhoog de glorie Gods. 

Wie is als Hij, de Heer der heren? 

Hij onze God, die troont zo hoog, 

slaat op het diepste diep zijn oog. 

Hemel en aarde moet Hem eren. 

 

3| Wie onderligt in stof en slijk, 

maakt God aan edelen gelijk. 

Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. 

Hij zegent die onvruchtbaar scheen, 

met bloei van kind'ren om haar heen. 

Prijst Hem, den Heer, met lofgezangen. 

 

Zingen Psalm 23 : 1|2|3    (tekst P. Mijderwijk, © P. Mijderwijk – GK 2006) 

 

1| De HERE wil mijn trouwe herder wezen, 

geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen. 

Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden, > 

aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden. 

Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen, 

leidt om zijn naam mij op de rechte wegen. 

 

2| Zelfs in een dal vol dreigende gevaren 

vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren. 

U staat mij bij in liefdevol ontfermen, > 
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uw stok en staf vertroosten en beschermen. 

Een rijke dis zult U mij toebereiden 

voor 't oog van wie mij haten en bestrijden. 

 

3| U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien 

en van uw heil mijn beker overvloeien. 

Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven, > 

verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven, 

zodat ik in het heilig huis des HEREN 

mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren. 

 

 

 

 
MEDITATIEF MOMENT NAAR AANLEIDING VAN PSALM 56 
Door ds. F. van Binsbergen. 
 
 

 

Zingen Psalm 56 : 1|4|5|6    (berijming ds. C.J. Meeuse, © Ripe Publishing) 

 

1| Wees mij, o God! genadig in mijn nood 

Een sterflijk mens zoekt dagelijks mijn dood, 

wil mij verslinden en bestrijdt en stoot > 

mij meer dan ik kan dragen. 

Verspieders leggen heel de dag mij lagen 

en veel zijn de bestrijders die mij plagen. 

O Allerhoogste, als ik zal versagen, > 

steun ik nog op Uw trouw. 

 

4| Gij hebt mijn zwerven overal geteld, 

mijn tranen in Uw fles voor U gesteld; 

en worden al mijn zuchten niet vermeld > 

in Uw geheime boeken? 

Als ik zal roepen en naar U zal zoeken, 

dan vlucht mijn vijand weg in verre hoeken. 

Dit weet ik vast: God zal zijn ziel vervloeken, > 

maar mij blijft Hij getrouw. 
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5| In God prijs ik het woord, waarop ik bouw 

Ik roem des HEEREN woord, dat ik vertrouw. 

Onfeilbaar is Zijn spreken. Wat toch zou > 

Zijn waarheid ooit verkrachten? 

Ik steun op God, Wiens hulp ik zal verwachten. 

Nee, vrezen zal ik niet in bange nachten. 

Wat zal een nietig mens met ijd’le krachten > 

mij doen, daar God mij redt? 

 

6| Op mij zijn Uw geloften naar Uw wet, 

die ik, o God! met lof en dankgebed 

betalen wil, want Gij hebt mij gered, > 

bevrijd van hulp’loos sterven. 

Mijn zwakke voeten hebt Gij in mijn zwerven 

bewaard voor stoten, vallen of verderven, 

om voor Uw aanschijn met Uw volk te erven 

het heilzaam levenslicht. 

 

SLUITING 

Ds. F. van Binsbergen 

 

 

NAPRATEN OVER DEZE AVOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij danken u allen hartelijk voor uw komst! 

Blijf op de hoogte en meld u aan op www.psalmenindetijd.nl  

Graag tot ziens!  

http://www.psalmenindetijd.nl/
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EXTRA HULP WELKOM 

We zoeken nog enthousiaste zangers die graag willen helpen met het 

organiseren van deze psalmzangavonden voor o.a.; 

• Sponsoren zoeken, benaderen 

• Programma samenstellen, layout uitwerken enz. 

• Voorbereidingen treffen m.b.t. locatie, invulling, berichtgevingen 

• Predikant zoeken die medewerking wil verlenen 

Mogelijk dat u zich aan het einde van de avond of via 

info@psalmenindetijd.nl beschikbaar wilt stellen om te helpen. 

 

VOLGENDE PSALMZANGAVOND 

Onze volgende psalmzangavond zal op zaterdag 26 september D.V. 

plaatsvinden maar de locatie is nog niet bekend. Houdt u hiervoor 

facebook of psalmenindetijd.nl in de gaten. U kunt zich ook aanmelden 

op de website dan krijgt u bericht zodra er meer informatie beschikbaar 

is. 

 

SPONSOREN 

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door: 

 

     
 

Graag zouden we in contact komen met bedrijven die ons 
willen helpen door deze avonden te sponsoren! 

 

 

 

Foto's orgel Barneveld: © Hans Malestein Fotografie: 

www.hansmalestein.nl 
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