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Psalm 121: 1

1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER' alleen,
Die hemel, zee en aarde,
eerst schiep, en sinds bewaarde.

Gezang 180: 1, 2

1 Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
>>>

Gezang 180: 1, 2

2 De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij d' uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal 't slagen wat gij doet.
>>>

Psalm 81: 12

12 "Opent uwen mond,
Eist van Mij vrijmoedig
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."

Gezang 180: 1, 2

Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.

Gezang 180: 1, 2

Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.
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Genesis 3:1–15

1 De slang nu was de listigste onder alle
dieren van het veld, die de HEERE God
gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is
het echt zo dat God gezegd heeft: U mag
niet eten van alle bomen in de hof?
2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de
vrucht van de bomen in de hof mogen wij
eten,

Genesis 3:1–15

5 Maar God weet dat, op de dag dat u
daarvan eet, uw ogen geopend zullen
worden en dat u als God zult zijn, goed en
kwaad kennend.

Genesis 3:1–15

7 Toen werden de ogen van beiden
geopend en zij merkten dat zij naakt waren.
Zij vlochten vijgenbladeren samen en
maakten voor zichzelf schorten.

Genesis 3:1–15

3 maar van de vrucht van de boom die in
het midden van de hof staat, heeft God
gezegd: U mag daarvan niet eten en hem
niet aanraken, anders sterft u.
4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult
zeker niet sterven.

Genesis 3:1–15

6 En de vrouw zag dat die boom goed was
om ervan te eten en dat hij een lust was
voor het oog, ja, een boom die
begerenswaardig was om er verstandig
door te worden; en zij nam van zijn vrucht
en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die
bij haar was, en hij at ervan.

Genesis 3:1–15

8 En zij hoorden de stem van de HEERE
God, Die in de hof wandelde, bij de wind in
de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn
vrouw zich voor het aangezicht van de
HEERE God te midden van de bomen in de
hof.
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Genesis 3:1–15

9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen
hem: Waar bent u?
10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof
en ik werd bevreesd, want ik ben naakt;
daarom verborg ik mij.

Genesis 3:1–15

13 En de HEERE God zei tegen de vrouw:
Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei:
De slang heeft mij bedrogen en ik heb
ervan gegeten.

Genesis 3:1–15

15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen
tussen u en de vrouw, en tussen uw
nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de
kop vermorzelen, en u zult Het de hiel
vermorzelen.

Genesis 3:1–15

11 En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u
naakt bent? Hebt u van die boom gegeten
waarvan Ik u geboden had daar niet van te
eten?
12 Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om
bij mij te zijn, die heeft mij van die boom
gegeven en ik heb ervan gegeten.

Genesis 3:1–15

14 Toen zei de HEERE God tegen de slang:
Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt
onder al het vee en onder alle dieren van
het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult
u eten, al de dagen van uw leven.

2 Korinthe 1:18–22

18 Maar God is getrouw: ons woord tot u is
niet ja en nee geweest.
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus,
Die onder u gepredikt is door ons, namelijk
door mij, Silvanus en Timotheüs, was niet ja
en nee, maar ons woord is in Hem ja
geweest.
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2 Korinthe 1:18–22

20 Immers, zovele beloften van God als er
zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot
verheerlijking van God door ons.
21 En Hij Die ons met u bevestigt in Christus
en ons gezalfd heeft, is God,
22 Die ons ook verzegeld heeft en het
onderpand van de Geest in onze harten
gegeven heeft.

Opwekking 123: 1

1 Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Gezang 174: 1, 2

1 Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Psalm 105: 5

5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Opwekking 123: 1

Refrein:
Groot is Uw trouw, o Heer,
Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gezang 174: 1, 2

2 Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.
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