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Ter inleiding

Hij heeft mij doen herleven,
mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer.

Mijn God, ik wil U roemen
en al uw daden noemen,
niets is aan U gelijk.

Heer, ik weerhoud mij niet
maar loof U in mijn lied
met een blijmoedig hart.

(Psalm 40)

In deze psalmregels vertelt de dichter waarom hij wel moét zin-
gen over alles wat God voor hem gedaan heeft. Als christelijke
kerk herkennen wij dat verlangen om Gods grote daden te bezin-
gen. Want de Vader, de Zoon en de Heilige Geest reiken ons 
genadig redding en vernieuwing aan. Dit Evangelie is zo indruk-
wekkend dat ons hart wordt geraakt en onze mond wordt vervuld.
Wij moeten wel instemmen. Zo weerklinkt ons zingen als ant-
woord op Gods daden. 

In  Nederland brachten veel gemeenten van het gereformeerd be-
lijden dit antwoord uitsluitend onder woorden door middel van
de berijmde psalmen. In de laatste decennia is echter een verbre-
ding in de gemeentezang ontstaan, doordat steeds meer gemeen-
ten er naar verlangen om ook het nieuwtestamentische heil te
bezingen. In de praktijk stuitten veel gemeenten daarbij op het
gemis van een liedboek, waaruit men onbekommerd kan zingen.
Er bleek behoefte aan een gewogen selectie van liederen die Gods
Woord naspreken, aansluiten bij de gereformeerde belijdenis en
kerkmuzikaal passen binnen de gereformeerde liturgie. Tegelijk



groeide ook de behoefte aan een vernieuwde psalmberijming.
Daarom is er een redactie gevormd, die de gemeenten hiermee
graag wil dienen. Wij zijn dankbaar dat we, na hier ruim twee jaar
aan gewerkt te hebben, dit liedboek kunnen aanbieden. Achterin
treft u een verantwoording aan, waarin we een toelichting geven
op de gemaakte  keuzen en op de indeling en het gebruik van dit
liedboek. 

Het is ons gebed dat Weerklank; instemmen met het Woord in psalm en
lied tot zegen zal zijn: dat het gezamenlijk zingen uit de schat van
de kerk der eeuwen een nieuwe eenheid bewerkt tussen gemeen-
ten onderling; en dat het concretere bezingen van Gods heil bij-
draagt aan de persoonlijke geloofsgroei binnen de gemeenten.
Bovenal bidden wij dat de psalmen en liederen gezongen zullen
worden tot eer van onze drie-enige God. Aan Hem alleen de eer!

Namens de redactie, 
ds. A. Schroten, voorzitter
april 2016
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&## œ œ
Ge- luk - kig wie niet deel - neemt aan ’t be - raad

1

& ## œ œ œ œ œ Ó
van hen die kwaad doen, op hun weg niet gaat,

Œ

& ## œ œ œ œ œ œ Ó
noch zit-ten wil waar men-sen sa - men - ko - men

&## œ œ œ œ œ œ
die schaamte - lo - ze spot met God niet schro-men,

&## œ œ œ Ó
maar die zijn vreugd vindt in de wet van God

Œ

& ## œ œ ›
en dag en nacht ge - denkt aan zijn ge - bod.

P       Gelukkig wie niet deelneemt  aan ’t beraadGelukkig wie niet deelneemt 1
aan ’t beraad
Psalm 1

1

2 Want hij zal zijn zoals eenmooie boom,
in goede grond geplant nabij een stroom;
een boom waarvan het blad nooit af zal vallen,
waaraan men vruchten vindt in duizendtallen.
In tijden zelfs van ramp en tegenspoed
gaat het hem goed, gelukt hetwat hij doet

3 Heel anders gaat het hem die ’t kwaad bemint:
hij is als kaf, dat wegwaait op de wind.
Geen zondaar zal de ondergang ontkomen,
als in ’t gericht Gods oordeel wordt vernomen,
God houdt van hen die rechte wegen gaan.
Wie dat niet wil, zal niet voorHem bestaan.

tekst A.Visser
melodie Straatsburg 1539/Genève 1551

© A. Visser
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& œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
Wat drijft de vol - ken, wat be - zielt ze toch?

1

& œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
Wat is de waan - zin toch die zij be - ra-men?

& œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
De gro - ten staan ge - wa - pend tot de slag,

& œ œ œ œ œ œ Ó
de mach - ti - gen der we - reld span-nen sa - men.

& œ œ œ œ œ œ Ó
’t Is te - gen het ge - zag van God de He-re

& œ œ œ œ œ œ Ó
en te - gen zijn ge - zalf - de vorst ge - richt:

& œ œ œ œ œ œ Ó
‘Kom’, zeggen zij, ‘laat ons hun ban-den scheu-ren,

& œ œ œ œ ›
tot al - le macht in on - ze han -den ligt!’

P      Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch2 Wat drijft de volken, wat bezielt ze
toch?
Psalm 2

1

2 Die in de hemel is gezeten lacht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 
Hij spot met hen die spotten met zijn macht. 
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. 
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 
en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 
‘Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning
op Sions berg, de berg der heiligheid.’
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3 Ik roep op aarde ’t woord des Heren uit. 
Hij sprak tot mij: ‘Zie Ik verwek u heden.
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. 
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden.
Zie, al het volk tot in de verste streken, 
de ganse aarde geef Ik in uw macht.
Gij zult het aarden vat met ijzer breken, 
ja, het verbrijze ͜len door uw grote kracht.’

4 O machtigen, o koningen, wees wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder rede.
Vrees God de Heer en dien Hem naar zijn eis, 
verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede.
Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

tekst K. Heeroma
melodie Straatsburg 1539/Genève 1551
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&## œ œ Ó
Mijn vij - and, He - re , staat

1

& ## œ œ œ œ Ó
met man en macht pa-raat

&## œ œ œ œ Ó
om te - gen mij te strij - den.

&## œ œ œ œ Ó
Er wordt met mij ge- spot:

&## œ œ œ œ Ó
‘Hij krijgt geen hulp van God’.

&## œ œ œ œ Ó
Toch zult U mij be - vrij - den.

&## œ œ œ œ Ó
U bent mijn schild, mijn eer.

&## œ œ œ œ Ó
U richt mij op wan - neer

&## œ œ œ œ Ó
mijn krach-ten het be- ge - ven.

&## œ œ œ œ# Ó
Van- uit Je- ru - za - lem

&## œ œ œ œ Ó
be - ant - woordt Hij mijn stem,

&## œ œ œ œ ›
Hij waakt o- ver mijn le -ven.

P      Mijn vijand, HERE, staat3 Mijn vijand, HERE, staat
Psalm 3

1
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2 Ik sliep gerust vannacht:
de Here heeft mij kracht
en nieuwe moed gegeven.
Ik vrees de massa niet
die mij als mikpunt ziet,
want Hij beschermt mijn leven.
Sta op, mijn God en raak
mijn vijand op de kaak,
verbrijzel al zijn tanden.
Uw heil beslist de strijd.
Verlos ons, Heer en spreid
uw zegenende handen.

tekst J.P. Kuyper
melodie Loys Bourgeois 1551
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