
 
Programma Samen Zingen Biddag 2023  

 
1. Psalm 81: vers 1 en 12 
2. Nr. 115: ‘Zie ons ootmoedig tot U naad’ren 
3. Nr. 13: ‘Blijf bij mij Heer’ 
4. Nr. 41: ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’ 
5. Psalm 123: vers 1 en 2  
6. Nr. 73: ‘O, alle dorstigen’ 
7. Psalm 34: vers 2, 3 en 11 
8. Nr. 114: ‘Zegen ons Algoede’ 

 
 
Nr. 115: Zie ons ootmoedig tot u naad’ren 
1. Zie ons ootmoedig tot U naad'ren, 
o God, zo eind'loos goed en groot, 
Gij waart de God van onze vaad'ren, 
Gij waart hun Redder in de nood. 
Wanneer wij zien op 't voorgeslacht, 
blijkt ons alom Uw liefd' en macht. 
 
2. Wij pleiten, Heer', op Uw genade, 
die nooit de boeteling verstoot; 
ook zij kwam 't voorgeslacht te stade 
en is nog altijd eind'loos groot. 
Wij pleiten, knielend voor Uw troon, 
op 't bloed van Uwe lieve Zoon. 
 
3. Red, schraag, versterk door Uw vermogen, 
wat eens Uw hand gewerkt heeft, Heer'! 
Zo slaan w' op U de dankbaar' ogen 
en geven U als Redder eer; 
zo word' door voor- en nageslacht 
Uw Naam de glorie toegebracht! 
 
Nr. 13: Blijf bij mij Heer 
1. Blijf bij mij, Heer', want d’ avond is nabij. 
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij! 
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt, 
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet! 
 
2. ’k Heb U altijd van node, dag en nacht, 
slechts Uw genâ verwint des bozen macht. 
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn? 
Blijf bij mij, Heer', in nacht en zonneschijn! 
 
3. Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk’rend oog, 
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog! 
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 
in dood en leven, Heer', blijf mij nabij! 
 
 
Nr. 41: Heer ik hoor van rijke zegen 
1. Heer! Ik hoor van rijke zegen, 
Dien Gij uitstort keer op keer; 
Laat ook van dien milden regen, 
Dropp’len vallen op mij neêr; 
Ook op mij, ook op mij, 
Dropp’len vallen ook op mij! 
 
2. Ga mij niet voorbij, o Vader! 
Zie hoe mij mijn zonde smart. 

Trek mij met Uw koorden nader, 
Stort Uw liefd’ ook in mijn hart; 
Ook in mij, ook in mij, 
Stort Uw liefde ook in mij! 
 
3. Ga mij niet voorbij, o Herder! 
Maak mij gans van zonden vrij; 
Vloeit de stroom van zegen verder; 
Zegen and’ren, maar ook mij, 
Ja, ook mij, ja ook mij; 
Zegen and’ren, maar ook mij! 
 
 
Nr. 73: O alle dorstigen 
1. O, alle dorstigen, komt tot de wateren 
Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet 
Koopt zonder geld, kom en wacht niet tot later 
God houdt voor d'armsten Zijn tafel gereed. 
 
2.Waarom gezwoegd voor een spijs die niet voedde 
Voor wat geen brood is, uw schatten verkwist? 
Doet naar Mijn Woord, dan geniet u het goede 
Dan wordt uw hart uit Mijn volheid verfrist. 
 
3. Zoek dan de Heer' want nu is Hij te vinden. 
Roept Hem nu aan, want nu is Hij nabij. 
Vliedt van de paden des onrecht, verblinden 
Breek met de zonden, bekeert u tot Mij. 
 
4. Ziet, eveneens als de sneeuw en de regen 
daalt en niet weerkeert, maar d´aarde besproeit, 
tot op de velden die ruisen van zegen 
´t voedzame brood in de korenhalm groeit. 
 
5. Zo zal Mijn Woord zijn, niet leeg keert het weder, 
waar Ik het zende, volvoert het Mijn raad. 
´t Daalt in de harten bezielend terneder, 
´t wekt er een leven, dat nimmer vergaat! 
 
 
Nr. 114: Zegen ons Algoede 
1. Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2. Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
 
3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer! 
 
 
 


