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Gezang 130: vers 1 (= Joh. de Heer 513)

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
>>>

en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest
omspant,
volvoert zijn hand.

Gezang 130: 2

Zingen: Gezang 130: 2

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat
vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
>>>

blijft met het heilig zwaard des Geestes
strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

Psalm 27: 1

Genesis 17, vers 1 t/m 14

blijft met het heilig zwaard des Geestes
strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

1 Toen Abram negenennegentig jaar oud
was, verscheen de HEERE aan Abram en zei
tegen hem: Ik ben God, de Almachtige!
Wandel voor Mijn aangezicht en wees
oprecht. 2 Ik zal Mijn verbond sluiten
tussen Mij en u, en u uitermate talrijk
maken.
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3 Toen wierp Abram zich met het gezicht ter
aarde en God sprak met hem: 4 Wat Mij
betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult
vader worden van een menigte volken.
5 U zult niet meer Abram heten, maar uw
naam zal Abraham zijn, want Ik zal u vader
van een menigte van volken maken.

6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal
u tot volken maken en er zullen koningen
uit u voortkomen. 7 Ik zal Mijn verbond
maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u,
al hun generaties door, tot een eeuwig
verbond, om voor u tot een God te zijn, en
voor uw nageslacht na u.

Genesis 17, vers 1 t/m 14

Genesis 17, vers 1 t/m 14

8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het
land waar u vreemdeling bent, heel het
land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal
hun tot een God zijn. 9 Verder zei God
tegen Abraham: En wat u betreft, u moet
Mijn verbond in acht nemen, u en uw
nageslacht na u, al hun generaties door.

10 Dit is Mijn verbond dat u moet houden
tussen Mij en u en uw nageslacht na u: al
wie mannelijk is bij u moet besneden
worden. 11 U moet het vlees van uw
voorhuid laten besnijden en dat zal een
teken zijn van het verbond tussen Mij en u.
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12 Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie
mannelijk is, moet besneden worden, al uw
generaties door: degene die in uw huis
geboren is én degene die van enige
vreemdeling voor geld gekocht is, die niet
tot uw nageslacht behoort.

13 Degene die in uw huis geboren is én
degene die met uw geld gekocht is, moeten
zeker besneden worden. Zo zal Mijn
verbond in uw vlees tot een eeuwig
verbond zijn.
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Mattheüs 1, vers 18 t/m 25

14 Maar hij die mannelijk en onbesneden
is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet
besneden wordt, die persoon moet van zijn
volksgenoten worden afgesneden; hij heeft
Mijn verbond verbroken.

(1 Het geslachtsregister van Jezus Christus,
de Zoon van David, de Zoon van Abraham.
….) 18 De geboorte van Jezus Christus was
nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met
Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog
voordat zij samengekomen waren, zwanger
te zijn uit de Heilige Geest.

Mattheüs 1, vers 18 t/m 25
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19 Jozef, haar man, wilde haar
onopgemerkt verlaten, omdat hij
rechtvaardig was en haar niet in het
openbaar te schande wilde maken.
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie,
een engel van de Heere verscheen hem in
een droom en zei:

Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd
Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat
in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest;
21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem
de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk
zalig maken van hun zonden.

Mattheüs 1, vers 18 t/m 25

Mattheüs 1, vers 18 t/m 25

22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd
wat door de Heere gesproken is door de
profeet, toen hij zei: 23 Zie, de maagd zal
zwanger worden en een Zoon baren, en u
zult Hem de naam Immanuel geven;
vertaald betekent dat: God met ons.

24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was,
deed hij zoals de engel van de Heere hem
bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich;
25 en hij had geen gemeenschap met haar
totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard
had; en hij gaf Hem de naam Jezus.
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2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil om schenkt.
>>>

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Gezang 21: 2

Joh. de Heer 394: 3 (= Gez 148:6)

2. Nog voor ik was een kindje klein,
zijt Gij op aard gekomen,
en hebt Gij zelf, zo vlekloos rein,
mijn schuld op U genomen.
Eer 'k door uw hand was voortgebracht,
had reeds uw liefd' aan mij gedacht,
mij tot uw kind verkoren.

3. U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijv', o Heer der Heren,
geheel mijn hart gewijd!
>>>

Joh. de Heer 394: 3 (= Gez 148:6)

Wat kan ik niet ontberen,
wanneer Uw hand mij leidt;
wat vuriger begeren
dan Uwe heerlijkheid?
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