
• Liturgie middagdienst 

Zondag 23 februari  

Psalm 147 vers 1     NB 

Psalm 147 vers 7   NB 

Schriftlezing  Psalm 126  HSV 

Psalm 126 vers 1, 2 en 3  NB 

Verkondiging     Lijden in Gods hand 

   – Tranen brengen geluk 

Opw. 123    

Psalm 56 vers 3 en 4  NB 

Gezang 456 vers 3   LvdK  

 

• Schriftlezing: Psalm 126 

Herziene Statenvertaling  

1 Een pelgrimslied.  

Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug 

deed keren,waren wij als mensen die 

droomden. 

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen 

en onze tong met gejuich. Toen zei men onder 

de heidenvolken: De HEERE heeft grote dingen 

bij hen gedaan! 

3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, 

daarom zijn wij verblijd. 

4 HEERE, breng een omkeer in onze 

gevangenschap, zoals waterstromen in het 

zuiden. 

5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 

maaien. 

6 Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al 

wenend zijn weg; maar hij zal zeker 

terugkomen met gejuich, en zijn schoven 

dragen. 

  

  Opwekking 123  

1. Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en 

Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

Refrein: 

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw,     

o Heer,  

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond 

  

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 

toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein: 

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw,     

o Heer,  

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 


