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Gezang 103

1. Behoed uw Kerk, zet uit, o God, haar
palen,
zij kenn' eerlang geen grenzen meer!
Dat elk in naam van onze Heer
de knieën voor U buig', en alle talen
uw lof herhalen.

Gezang 103

2. Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn
w' allen,
in Hem uw kind'ren, een gezin.
Ontgloei' heel d' aard' in broedermin!
Moog' elke muur, die nog haar
duizendtallen
vaneen scheidt, vallen!

Gezang 103

3. Blijf door uw trouw ons zwak geloof
beschamen,
ontfermend Vader, d' aard' word' een
in uwe Zoon, door Hem alleen!
Breng in uw huis eens al uw kind'ren samen
voor eeuwig! Amen!

Gezang 104: 4 en 5

4. Blijf, o God, in onze dagen
voortgaan met uw heerlijk werk!
Doe ons moedig stenen dragen
tot de opbouw uwer Kerk!

Gezang 104: 4 en 5

Geef ons met een rein vertrouwen
op een vaste grond te bouwen!
Niet van eigen doen en kracht,
slechts van U zij 't heil verwacht!

>>>
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Gezang 104: 4 en 5

5. Welk een zegen zal ontspruiten
door de werken uwer hand!
Waar G' uw bronnen wilt ontsluiten,
groent alras het dorre land.

Gezang 104: 4 en 5

Alle volken zullen komen
en uw poorten binnenstromen,
knielen voor uw aangezicht,
juichen in uw eeuwig licht.

>>>

Psalm 119: 69 en 71

69. Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig,
Heer';
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten;
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer.
>>>

Psalm 119: 69 en 71

Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid
letten;
Dat wij altoos op hogen prijs Uw leer
En 't heilig recht van Uw getuignis zetten.

Psalm 119: 69 en 71

71. Ik ben wel klein, veracht, maar niet
verleid;
'k Vergeet in smaad noch armoe Uw
bevelen.
Uw recht, o Heer', is recht in eeuwigheid;
>>>
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Psalm 119: 69 en 71

Gij zult aan elk zijn loon of straffen delen;
Uw wet, waarin zich steeds Uw glans
verspreidt,
Kan mij door 't licht der zuivre waarheid
strelen.

Romeinen 6: 15-23 (HSV)

15. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij
niet onder de wet maar onder de genade
zijn? Volstrekt niet!
16. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf
ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u
slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van
de zonde, tot de dood, óf van de
gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?

Romeinen 6: 15-23 (HSV)

19. Ik spreek op menselijke wijze vanwege
de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw
leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste
van de onreinheid en van de ene
wetteloosheid tot de andere wetteloosheid,
stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste
van de gerechtigheid, tot heiliging.

Romeinen 6: 15-23 (HSV)

17. Maar God zij dank: u was wel slaaf van
de zonde, maar nu bent u van harte
gehoorzaam geworden aan het voorbeeld
van de leer waaraan u overgegeven bent.
18. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u
dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

Romeinen 6: 15-23 (HSV)

20. Want toen u slaaf van de zonde was,
was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid.
21. Wat voor vrucht dan had u toen van de
dingen waarover u zich nu schaamt?
Immers, het einde daarvan is de dood.
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Romeinen 6: 15-23 (HSV)

22. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en
aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw
vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde
eeuwig leven.
23. Want het loon van de zonde is de dood,
maar de genadegave van God is eeuwig
leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Openbaringen 22: 12-21 (HSV)

12. En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij
Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn
werk zal zijn.
13. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin
en het Einde, Eerste en de Laatste.

Openbaringen 22: 12-21 (HSV)

15. Maar buiten bevinden zich de honden,
de tovenaars, de ontuchtplegers, de
moordenaars, de afgodendienaars en ieder
die de leugen liefheeft en doet.

Openbaringen 22: 12-21 (HSV)

14. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen,
zodat zij recht mogen hebben op de Boom
des levens, en opdat zij door de poorten de
stad mogen binnengaan.

Openbaringen 22: 12-21 (HSV)

16. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om
bij u in de gemeenten van deze dingen te
getuigen. Ik ben de Wortel en het
Nageslacht van David, de blinkende
Morgenster.
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Openbaringen 22: 12-21 (HSV)

17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En
laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij
die wil, het water des levens nemen, voor
niets.

Openbaringen 22: 12-21 (HSV)

19. En als iemand afdoet van de woorden
van het boek van deze profetie, zal God zijn
deel afdoen van het boek des levens, en
van de heilige stad, van de dingen die in dit
boek geschreven zijn.

Openbaringen 22: 12-21 (HSV)

18. Want ik getuig aan ieder die de
woorden van de profetie van dit boek
hoort: Als iemand iets aan deze dingen
toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen
die in dit boek geschreven zijn.

Openbaringen 22: 12-21 (HSV)

20. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja,
Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere
Jezus!
21. De genade van onze Heere Jezus
Christus zij met u allen. Amen.

Psalm 10: 2 en 7

2. Want op zijn wens beroemt zich 't
goddloos rot.
Hij zegent vast den gierigaard, en spreekt,
Tot laster van den allerhoogsten God;
Terwijl 't verwaand den neus omhoge
steekt;
>>>
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Psalm 10: 2 en 7

En in zijn hart geen onderzoeking kweekt.
Maar koestert deez' onzinnige gedachten :
"Daar is geen God, geen loon, noch straf te
wachten".

Psalm 10: 2 en 7

7. Waarom ontrooft de lasteraar Gods eer?
Wat vleit hij zich, dat God het niet
aanschouw'?
Gij ziet het toch, waarheen hij zich ook
keer’;
>>>

Psalm 10: 2 en 7

Want Gij merkt op de moeite, smart en
rouw,
Opdat men 't U in handen geven zou.
Op U verlaat zich d' arme, zou hij vrezen?
Gij immers zijt een trouwe hulp der wezen.

Scene 1 begint in Openbaringen 1:9
7 gemeenten

Scene 4 begint in Openbaringen 11:19
7 beesten (4 in Daniël / 3 in Openbaring)

Scene 2 begint bij Openbaringen 4:1
7 zegels

Scene 5 begint in Openbaringen 15:5
7 schalen

Scene 3 begint in Openbaringen 8:1
7 bazuinen

Scene 6 begint in Openbaring 17:1
7 woorden
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Scene 7 begint in Openbaringen 19:11
7 visioenen
Scene 8 begint in Openbaringen 21:9
7 openbaringen

De 1e openbaring is :
De stad van God – Opb.21v10-21

De 4e openbaring is:
De ware woorden van God – Opb.22v6-10

De 2e openbaring is:
De tempel van God – Opb.21v22-27

De 5e openbaring is:
Het voltooide werk van God –
Opb.22v11-15

De 3e openbaring is:
De nieuwe wereld van God – Opb.22v1-5

De 6e openbaring is:
De laatste zegen van God – Opb.22v16-17
De 7e openbaring is:
De laatste vloek van God – Opb.22v18-19
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Psalm 19: 6 en 7

6. Dus krijg ik van mijn plicht,
O God, een klaar bericht.
Wat is 't vooruitzicht schoon:
Hij, die op U vertrouwt,
Uw wetten onderhoudt,
Vindt daarin groten loon.

Psalm 19: 6 en 7

7. Weerhoud, o Heer', Uw knecht,
Dat hij zijn hart niet hecht,
Aan dwaze hovaardij,
Heerst die in mij niet meer,
Dan leef ik tot Uw eer,
Van grote zonden vrij,

Psalm 19: 6 en 7

Maar, Heer', wie is de man,
Die op 't nauwkeurigst kan,
Zijn dwalingen doorgronden?
O bron van 't hoogste goed,
Was, reinig mijn gemoed,
Van mijn verborgen zonden.

Psalm 19: 6 en 7

Laat U mijn tong en mond,
En 's harten diepsten grond,
Toch welbehaaglijk wezen!
O Heer', die mij verblijdt,
Mijn rots en losser zijt,
Dan heb ik niets te vrezen!

Psalm 62: 8 en 5

8. Eenmaal sprak God tot mij een woord,
Tot tweemaal toe heb ik 't gehoord;
Dat 's Heeren zijn de sterkt' en krachten.
Ook is bij U de goedheid, Heer';
Dies heeft van U elk stervling weer,
Vergelding naar zijn werk te wachten.
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Psalm 62: 8 en 5

5. In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.
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