
Psalm 116 vers 1 en 4 OB 
 
1 God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

2 D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan; 
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. 
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; 
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan. 

 

Lied 213 vers 1 en 2 OPW 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Psalm 146 vers 1 en 3 LvdK 
 
1 Zing, mijn ziel, voor God uw Heere, 

zing die u het leven geeft. 

Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 

zing voor Hem zolang gij leeft. 

Ziel, gij zijt geboren tot 

zingen voor den Heer uw God. 

 

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

heil die God ter hulpe riep. 

Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 

God is trouw aan wat Hij schiep. 

Wat in hemel, zee of aard 

woont, is in zijn hand bewaard. 

Psalm 119 vers 1 

Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten; 
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet; 
Welzalig die, bij dagen en bij nachten, 
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 
Van harte zoekt met ingespannen krachten. 



 

Schriftlezing Mattheüs 9 vers 9 t/m 17 

De roeping van Mattheüs 

9En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei 
tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. 
10En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen 
en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan. 
11En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de 
tollenaars en zondaars? 
12Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie 
ziek zijn. 
13Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet 
gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. 

Het vasten 

14Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem en zeiden: Waarom vasten wij en de Farizeeën 
veel en vasten Uw discipelen niet? 
15Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? 
Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij 
vasten. 
16Ook zet niemand een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap 
scheurt van het bovenkleed af, en er ontstaat een ergere scheur. 
17Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt 
eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven 
behouden. 

Psalm 89 vers 1 

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 

Gezang 476 
4    Mensenzoon tussen de kandelaren, 
 Wortel Davids, Morgenster, 
 blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
 roep haar van nabij en ver. 
 Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
 maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 
 schuilplaats in de wildernis, 
 huis waarin uw vrede is. 
 
5    Levensvorst, U loven de geslachten, 
 en tot uw verborgen tijd 
 blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
 't einde van haar bange strijd. 
 Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
 uit die hoge heilsverwachting leven, 
 tot zij op de jongste dag, 
 met U triumferen mag. 

 



Gezang 360 
 

1    Heer, wij komen vol verlangen, 

 op uw roepstem naar uw dis, 

 want door schuld met schrik bevangen 

 zoekt ons hart vergiffenis: 

 slechts in U bestaat ons leven, 

 die uw bloed voor ons woudt geven; 

 laat ons dan in brood en wijn 

 met Uzelf gespijzigd zijn. 

 

2    Sterk ons wankelend vertrouwen, 

 geef ons zelf wat Gij geboodt: 

 dat wij met oprecht berouwen 

 enkel rusten in uw dood; 

 ja, vervul ons met uw krachten, 

 opdat wij uw wet betrachten, 

 zegen zo uw sacrament, 

 dat ons hart U steeds meer kent. 

 

Psalm 145 vers 1, 2 en 3 

1 O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, 
Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer; 
Ik zal den roem van Uwe majesteit 
Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid; 
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 
De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen; 
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. 
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven. 

 

2 Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, 
Den luister van Uw majesteit en roem 
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân 
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 
De grote kracht van Uwen arm verhogen; 
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 
En overal Uw grootheid openbaren. 

 



3 Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 
Gedachtig aan den milden overvloed 
Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
En juichen van al Uw gerechtigheên. 
De HEER is goed en vriend'lijk en weldadig, 
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 

 

 

 


