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VO O RWO O R D
‘Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.’
(Psalm 96:2)

Met dankbaarheid presenteren we het nieuwe Gereformeerd Kerkboek, het
nieuwe kerkboek voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv).
Dit boek bestaat uit twee onderdelen: liedboek en dienstboek. In het
eerste deel staan de liederen (getoonzette psalmen en gezangen). Het
dienstboekdeel bevat orden van dienst, gebedsteksten, liturgische formulieren en belijdenisgeschriften. Ook is de geheel vernieuwde kerkorde
opgenomen. Het Gereformeerd Kerkboek is een bundel voor gebruik in
de gemeente en thuis, voor de kerkdienst en de huiskamer, voor de zondag en de maandag.
Geschiedenis
In 1986 verscheen het eerste Gereformeerd Kerkboek. Vrij snel daarna,
in 1993, benoemde de generale synode van Ommen een studiedeputaatschap Eredienst dat moest onderzoeken of het wenselijk en mogelijk
was de orden van dienst, liturgische formulieren en de gezangbundel
uit te breiden. Drie jaar later zette de synode van Berkel de werkzaamheden concreet in gang. In de volgende jaren werd het aantal gezangen
uitgebreid, er kwamen nieuwe orden van dienst en de formulieren werden herzien of hertaald. Als tussenstap verscheen in 2006 een bijgewerkte uitgave van het Gereformeerd Kerkboek. Nu, tien jaar later, zijn
de herziening en de uitbreiding afgerond. Uiteindelijk hebben voor dit
boek drie deputaatschappen samengewerkt: Eredienst, Kerkmuziek en
Bijbelvertaling. Aanvankelijk als gescheiden deputaatschappen, en in
de laatste fase als één deputaatschap. Het resultaat van de werkzaamheden hebt u met dit Gereformeerd Kerkboek in handen, een boek voor
de kerken.
Aanvulling op het Liedboek
In 2013 verscheen (ter vervanging van het Liedboek voor de kerken) het
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Dit Liedboek en dit nieuwe
Gereformeerd Kerkboek horen bij elkaar. Beide bundels zijn als gebruiksbundel voor de kerkdienst in 2014 aanvaard door de synode van
13
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Ede. Daarbij is besloten dat het Gereformeerd Kerkboek zal dienen als
aanvulling op het Liedboek. Liederen die in het Liedboek staan, zijn dan
ook niet meer opgenomen in het Gereformeerd Kerkboek (op een enkele uitzondering na). In beide bundels zijn de indeling en de rubricering
gelijk. Dat vergemakkelijkt het zoeken in beide bundels.
Net als in het Liedboek is in het Gereformeerd Kerkboek een doorgaande
nummering toegepast: na de psalmen volgt lied 151. Er zijn geen aparte
registers meer voor psalmen en gezangen1.
Psalmen
Alle berijmde psalmen uit het voorlopige Gereformeerd Kerkboek uit
2006 zijn te vinden in dit definitieve Gereformeerd Kerkboek. Als Gereformeerde Kerken in Nederland danken we de Interkerkelijke Stichting
voor het Kerklied voor de auteursrechtelijke toestemming om 48 Liedboekpsalmen opnieuw te gebruiken, hoewel deze psalmen inmiddels
ook via het door de Gereformeerde Kerken aanvaarde Liedboek beschikbaar zijn. Dankzij deze toestemming kan het Gereformeerd Kerkboek
met een volledige psalmberijming verschijnen.
In Liedboek en Gereformeerd Kerkboek samen zijn verschillende tradities
van psalmzingen vertegenwoordigd: de berijmde psalmen op Geneefse
melodieën, reciteerpsalmen, antwoordpsalmen, ‘jazzpsalmen’, kernverzen (waaronder Taizé) en Psalmen voor Nu.
Al deze psalmvormen staan in de rubriek Psalmen. Net als in het
Liedboek is het eerste nummer altijd de berijmde psalm. Komt daar
een andere vorm van dezelfde psalm bij, dan krijgt die een ‘a’ achter het
nummer, bijvoorbeeld Psalmen voor Nu 15 staat genoteerd als Psalm
15a.
Deze diverse vormen van psalmzingen gelden ter inspiratie en als voorbeeld. De keuze mag in zijn bescheidenheid gezien worden als pleidooi
en kans om de psalmen te blijven zingen.
Gezangen
Het Gereformeerd Kerkboek is, zoals gezegd, een aanvullende bundel
naast het Liedboek. Daarom zijn er geen doublures: wat in het Liedboek is opgenomen, staat niet in het Gereformeerd Kerkboek. Opgenomen zijn gezangen uit het Kerkboek 2006 die hun waarde bewezen hebben en een gewaardeerde plaats innemen in de kerkzang binnen de
GKv. Een aantal oude gezangen is herschreven in meer hedendaagse
taal. Daarnaast zijn nieuwe liederen die werden vrijgegeven door de
generale synoden van 2008, 2011 en 2014 opgenomen en ook enkele
14
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gezangen uit het Liedboek voor de kerken (1973) die in de GKv geliefd
zijn geworden, maar niet in het nieuwe Liedboek terechtkwamen.
De gezangen zijn ingedeeld op het thema tijd: tijd van de dag, tijd van
het jaar, tijd van het leven. De rubriek ‘De Eerste Dag’ betreft de zondag:
in deze rubriek staan alle liederen die verband houden met liturgische
momenten in de kerkdienst, van ‘Onze hulp’ tot ‘Amen’. Toelichtingen
en registers vindt u op de website van het GKv-Steunpunt Liturgie.2
Dienstboek
Een dienstboek is een verzameling van teksten die bedoeld zijn voor
gebruik in kerkdiensten op zon- en feestdagen en ook voor het dagelijks
gebed. De teksten van de gebeden en de formulieren zijn taalkundig
herzien. In kaders vindt u verspreid over het dienstboek korte toelichtingen op de verschillende delen. Meer uitvoerige toelichtingen treft u
aan op de website van het Steunpunt Liturgie.
Voor de kerken
Tot deze bundel is door de generale synode van Ede (2014) opdracht
gegeven, als logische en definitieve stap na een lang voortraject dat
eind vorige eeuw begon.
Met vertrouwen en hoop bieden we dit boek aan in het midden van de
kerken, waar lof en lied ons samenbinden.
‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe.’
(Psalm 96:4)
Onderweg vanaf generale synode 1993
in opdracht van GS Ede 2014
deputaten Eredienst GKv 2017

1 Aanbevolen aanduidingen voor de diverse liedbundels: GK (Gereformeerd Kerkboek 2017), LB (Liedboek 2013), LvdK (Liedboek voor de kerken 1973), PvN
(Psalmen voor Nu), Opw (Opwekking).
2 Zie www.steunpuntliturgie.gkv.nl. Met vragen over het gebruik van het kerkboek
kunt u terecht bij dit Steunpunt.

15
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I PSALMEN E N GE Z A NGE N

PSALMEN

Psalm 1-150 (ind6 backup).indd 17
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Psalm 1

#
& # 1H
##
##
##
##
##

˙ ˙ ˙ ˙ ˙

œ

tekst Hendrik Hasper (1886-1974)
melodie Straatsburg 1539/Genève 1551

œ ˙ ˙

˙

1 Wel - za - lig wie niet volgt der bo - zen raad,

Œ

œ œ œ œ
œ ˙ ˙ ˙ ˙

niet op

˙ Ó

de weg der god - de - lo - zen staat,

˙ œ œ ˙ ˙

œ œ œ œ

˙

˙ Ó

wie ook niet zit waar spot - ters sa - men - scho - len,

œ ˙ ˙ œ

œ

˙

œ

œ œ ˙ ˙

Œœ

˙

˙ ˙ ˙ œ œ ˙

˙

˙

˙ ˙ ˙

maar wan - delt op de weg door God be - vo - len,

˙ ˙ Ó

wie 's He - ren wet zijn gro - te vreug - de acht,

œ œ ˙ ˙

W

haar dank - baar o - ver - denkt bij dag en nacht.

2 Hij is gelijk een altijd groene boom,
die men geplant heeft aan een waterstroom,
die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen,
geen blad verwelkt in hete zomerdagen.
De Here zegent hem met overvloed,
zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.
3 Zo niet de man wiens hart het kwaad bemint,
hij is als kaf, dat wegwaait in de wind.
Hij houdt geen stand als het gericht zal komen
en heeft geen plaats te midden van de vromen.
God kent de weg van wie rechtvaardig is,
maar bozen komen om in duisternis.

21
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Psalm 2

& 1H

˙

tekst Muus Jacobse (1909-1972)
melodie Straatsburg 1539/Genève 1542

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Ó

1 Wat drijft de vol - ken, wat be - zielt ze toch?

˙ œ œ œ

œ œ œ œ œ ˙ ˙ Ó

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

˙

De

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

gro - ten staan ge - wa - pend tot de slag,

˙ œ œ
˙ œ œ ˙

œ

Ó

œ ˙ ˙ ˙ Ó

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

˙

œ œ ˙

˙

œ œ œ œ ˙

˙

’t Is

te - gen het

ge - zag van God de He - re

˙

te - gen zijn

ge - zalf - de vorst ge - richt:

en

˙

œ œ ˙

˙

œ œ œ œ ˙

œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ

˙

Ó

Ó
˙

Ó

‘Kom,’ zeg - gen zij,‘laat ons hun ban - den scheu - ren,

˙

tot

22

œ œ ˙

˙

al - le macht in

œ œ ˙

˙

W

on - ze han - den ligt!’

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.’

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 verbrijzelen
— door uw grote kracht.’
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Psalm 2, 3

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.

4

Psalm 3

Een psalm van David, op de vlucht voor zijn zoon Absalom.

#
& # 1H
##
##
##
##
##
##
##

œ œ
˙ ˙ ˙

tekst Hendrik Hasper (1886-1974)
melodie Genève 1551

˙ Ó ˙ œ œ œ œ ˙ Ó

1 O Heer, de te - gen - stand

komt op van el - ke kant,

œ œ œ œ ˙ ˙ Ó

˙

men staat mij naar het le - ven.

˙ œ œ œ œ ˙ Ó ˙ œ

Door ve-len wordt ge- spot:

˙ œ

œ œ œ ˙ Ó

Hij vindt geen hulp bij God,

œ œ œ ˙ ˙ Ó

die heeft hem nu be - ge - ven.

Ó ˙ œ œ
˙ œ œ œ œ ˙

Maar toch bent U mijn eer,

˙

U

œ

œ

œ

œ ˙

U bent mijn schild,o Heer.

˙

wilt mijn hoofd ver - hef - fen.

˙ œ œ œ #œ

œ œ ˙ Ó

Ó

˙ Ó ˙ œ œ œ œ ˙ Ó

Van Si - on klinkt zijn stem,

wan - neer ik roep tot Hem.

˙ œ œ œ
œ ˙ W

Geen on - heil zal mij tref - fen.

23
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Psalm 3
Psalm 3

#
& # 1H ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ Ó ˙ œ œ œ œ ˙ Ó
2 Mij van Gods trouw be - wust, sliep ik ge - heel ge - rust,
##
˙ œ œ œ œ ˙ ˙ Ó
tot ik ver - kwikt ont - waak - te.

##

˙ œ œ œ œ ˙ Ó ˙ œ œ

De He - re was na - bij,

##

Hij on - der - steun - de mij,

˙ œ œ œ œ ˙ ˙ Ó

ter - wijl Hij mij be - waak - te.

##

˙ Ó ˙ œ œ

˙ œ œ œ œ

œ œ ˙ Ó

œ œ

˙ Ó

Ik zal vol nieu - we moed, daar mij zijn hand be - hoedt,

##

˙

œ œ œ œ ˙

˙

tien - dui - zen - den niet vre - zen.

##

˙ Ó ˙ œ œ œ œ

˙ œ œ œ #œ

Al word ik op - ge - jaagd,

##

˙ œ

œ

œ

Ó

œ

˙

˙ Ó

van el - ke kant be - laagd,

W

de Heer zal met mij we - zen.

3

Sta op, verlos mij, Heer! / U hebt, uw naam ter eer,
gesmaad de goddelozen.
U toont uw grote macht, / verbrijzelt door uw kracht
de tanden van de bozen.
Bij God, de Here, is / mijn hulp en troost gewis,
al is mij alles tegen.
Verlosser, blijf nabij; / U redt en U maakt vrij.
Schenk aan uw volk uw zegen!
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Psalm 4

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.

##
& # 1H
###
###
###
###
###
###
###
###
###

tekst Ad den Besten (1923-2015)/
Gerrit Ane’s Hoekstra (1912-1971)
melodie Genève 1542/Lyon 1547

œ ˙ ˙ Ó

˙ œ œ œ œ œ

1 Wil, als ik roep, mij ant-woord ge - ven,

˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ Ó
o God van mijn ge - rech - tig - heid.

˙ œ œ

˙ ˙

œ

œ ˙ ˙ Ó

U, die voor mij, in ’t nauw ge - dre - ven,

œ œ

œ

œ œ œ ˙ ˙ Ó

˙ ˙ ˙

œ

œ ˙ ˙ ˙ Ó

˙

ruim baan ge - maakt hebt in mijn le - ven,
toon mij uw trouw, waar - op ik pleit.

˙

œ

˙

œ œ

œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ Ó

Kom, man - nen, wil u toch be - zin - nen!

œ

œ ˙ ˙

˙ Ó

Hoe - lang nog wordt mijn eer ge - smaad?

˙ œœ œ
œ œ œ ˙ ˙ Ó

Blijft u de ij - del - heid be - min - nen

˙ œ œ œ

œ œ œ ˙ ˙ Ó

en zult u steeds op leu - gen zin - nen?

˙

œ œ

œ

œ ˙ ˙ W

Hoe - lang nog duurt uw boos be - raad?
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Psalm 4

##
& # 1H
###

Psalm 4

˙

œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ Ó

2 Weet dit: de He - re slaat mij ga - de,

˙ ˙ ˙

###

œ

œ

˙ ˙

˙ Ó

mijn bid - den wordt door Hem ge - hoord.

˙ œ œ

###

˙ ˙ œ œ ˙ ˙ Ó

Die mij ver - koos in zijn ge - na - de,

œ œ œ ˙ ˙ Ó
˙ œ œ œ

###

wil mij be - wa - ren voor het kwa - de.

˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙

###

˙ Ó

Hij doet mij ho - pen op zijn woord.

˙

###

œ œ

˙

˙ œ œ ˙

˙ Ó

Wan - neer uw toorn dreigt te ont - bran - den,

˙ œ œ œ œ

###

˙ ˙ ˙ Ó

zie toe, dat u geen zon - de doet.

˙ œ œ œ
œ œ

###

œ ˙ ˙ Ó

Leg, als u rust, uw geest aan ban - den.

˙

###

œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ Ó

Breng, naar de eis, uw of- fe - ran - den,

˙

œ œ œ

œ ˙ ˙ W

ver- trouw op God, want Hij is goed.

3

Ik hoor hoe velen angstig vragen:
‘Wie zal het goede ons doen zien?’
Wil, Here, ons uw licht doen dagen,
toon ons uw goddelijk
— welbehagen,
opdat ik met mijn volk U dien.
Dat zal mij groter vreugde geven
dan overvloed van tarwe—en wijn.
Ter ruste kan ik mij begeven,
in vrede slapen, want mijn leven
zal, Heer, bij U geborgen zijn.
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Psalm 5

Voor de koorleider. Bij het spel op de schalmei. Een psalm van David.
tekst Jacob Jelle de Vries (1914-1985)
melodie Genève 1542

& 1H

œ ˙ ˙
˙ œ

œ

œ ˙ ˙ Ó

1 O He - re, wil mijn woor - den ho - ren,

˙ œ œ

œ œ ˙ ˙

˙ Ó

laat U mijn zuch - ten niet ont - gaan.

œ œ œ

˙ ˙ ˙ Ó

˙

œ

˙

œ œ ˙ ˙ bœ œ ˙ ˙ Ó

˙

œ œ ˙ W

Mijn God, mijn ko - ning, neem mij aan!

Mijn roep om hulp ga niet ver - lo - ren,
neig toch uw o - ren.

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.

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.
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Psalm 5
Psalm 5

 

 
 

     

5 Maar ik zal dank - baar bin - nen - tre - den

     
  

het hei - lig - dom aan U ge - wijd,

      

 

dank zij uw goe - der - tie - ren - heid.

   

     





Ik zal met oot - moed mij be - kle - den

  

in mijn ge - be - den.

6

Heer, houd in toom, wie mij belagen,
leid mij door uw gerechtigheid.
Maak mij uw heilsweg vlak en wijd.
Doe voor mijn ogen op mijn vragen
verlossing dagen.

7

Men kan hun geen vertrouwen geven,
hun keel is als een open graf,
met vleitaal geven zij zich af.
Hun woord, door valsheid ingegeven,
bedreigt mijn leven.

8

O Heer, verstrik hen in hun netten,
verstoot hen van uw aangezicht,
breng hen ten val door uw gericht.
Want zij gaan voort zich te verzetten
tegen uw wetten.

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.

10 Want Gij, o Here, blijft ons dragen,
Gij zijt rechtvaardigen ten schild.
Gij zegent hen getrouw en mild
en Gij omgeeft hen al hun dagen
met welbehagen.
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