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 Zing je 
mee...

21 bekende Psalmen om mee te zingen
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1. Psalm 100 vers 1
Juich, aarde; juicht alom den HEER’;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2. Psalm 116 vers 1 en 11
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.

Ik zal met vreugd in ’t huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten Naam te danken;
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
Elk heff’ met mij den lof des HEEREN aan!
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3. Psalm 2 vers 7
Welzalig zij die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun Heer’!
Welzalig zij die vast op Hem betrou - wen!

4. Psalm 141 vers 1, 3 en 9
’k Roep, HEER’, in angst tot U gevloden,
Ai, haast U tot mijn hulp, en red;
Hoor naar de stem van mijn gebed,
Daar ik U aanroep in mijn noden.

Zet, HEER’, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat ontglippen.

Doch op U zien mijn schreiend’ ogen;
Op U betrouw ik in ’t verdriet;
Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet,
O HEER’, o eeuwig Alvermogen!
5. Psalm 25
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5. Psalm 25 
Alleen muziekinstrumenten

6. Psalm 75 vers 1
U alleen, U loven wij;
Ja, wij loven U, o Heer’!
Want Uw Naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men, in ons land,
Al de wond’ren Uwer hand.

7. De Tien Geboden des Heeren
     vers 1, 2 en 9
Mijn ziel, herdenk met heilig beven,
Hoe God, met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeven,
Waar Hij deez’ woorden horen deed:

Ik ben de HEER’, uw God en Koning,
Die van Egypte u bevrij’,
U leidend uit uw slaafse woning;
Dient dan geen goden nevens Mij.
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Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door ’t geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.
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8. Psalm 42 vers 1 en 5
‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen;
In Uw huis Uw Naam verhogen?

Maar de HEER’ zal uitkomst geven,
Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt;
’k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied.
’k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht,
Zingen, daar ik Hem verwacht,
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
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9. Psalm 86 vers 6
‘Leer mij naar Uw wil te hand’len,
’k Zal dan in Uw waarheid wand’len;
Neig mijn hart, en voeg het saam
Tot de vrees van Uwen Naam.
Heer’, mijn God, ik zal U loven,
Heffen ’t ganse hart naar boven;
’k Zal Uw Naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

10. Psalm 105 vers 5
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
Tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

11. Psalm 72 vers 11
Zijn Naam moet eeuwig’ eer ontvangen;
Men loov’ Hem vroeg en spa;
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen
Met “Amen, amen” na.
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12. Psalm 6 vers 2
Vergeef mij al mijn zon - den,
Die Uwe hoogheid schonden;
Ik ben verzwakt, o HEER’!
Genees mij, red mijn leven;
Gij ziet mijn beend’ren beven;
Zo slaat Uw hand mij neer.

13. Psalm 81 vers 12 en 13
Opent uwen mond,
Eist van Mij vrijmoedig,
Op Mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
Mild en overvloedig.

Maar Mijn volk wou niet
Naar Mijn stemme horen;
Israël verliet
Mij en Mijn geboôn;
’t Heeft zich and’re goôn,
Naar zijn lust, verkoren.
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14. Psalm 130
Alleen muziekinstrumenten

15. Psalm 132 vers 12
Wat vijand tegen Hem zich kant’,
Mijn hand, Mijn onweerstaanb’re hand
Zal hem bekleên met schaamt’ en schand’;
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op ’t hoofd van Davids groten Zoon.”

16. Psalm 133 vers 3
Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen;
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En ’t leven tot in eeuwigheid.

17. Psalm 134 vers 1 en 3
Looft, looft nu aller heren HEER’,
Gij Zijne knechten, geeft Hem eer;
Gij die des nachts Zijn huis bewaakt,
En voor Zijn dienst in ijver blaakt.
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Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ’t heelal, Zijn Naam ter eer.
Looft, looft dan aller heren HEER’.

18. Psalm 136 vers 1
Looft den HEER’, want Hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

19. Psalm 121 vers 1 en 4
’k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
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De HEER’ zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar
Uw ziel voor ramp bewaar’.
De HEER’, ’tzij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

20. De Avondzang vers 1 en 7
O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drie-enig God, U zij al d’ eer!

21. Psalm 79 vers 7
Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten.
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Jong geleerd... oud gedaan!

Hoe ontroerend kan het zijn wanneer we onze kinderen, 
met hun prille stemmetje, psalmen horen zingen...
Daarom deze cd-uitgave, die speciaal bedoeld is voor 
de allerkleinsten die nog niet kunnen lezen.
Door het luisteren naar deze cd zullen ze al snel mee-
zingen met de tientallen frisse kinderstemmen van 
kinderkoor Zanglust. Hierdoor raken ze vertrouwd met 
de woorden en melodieën van de prachtige psalmen. 
Tevens kan deze cd een stimulans zijn om met elkaar te 
zingen in huiselijk kring.
De Heere mocht er Zijn zegen aan willen verbinden.

De uitgever


