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Psalm 11: 3

3 d' Alwijze God beproeft wel eens d'
oprechten;
En tuchtigt hen; maar elk, die 't kwaad
bemint.
Die met geweld zijn naaste durft
bevechten;
…

Psalm 11: 3

Straks dalen vuur en strikken;
wervelwind
En zwavel neer; die kelk is hun
beschoren.

Gezang 277: 1, 2 en 5

2 Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond'ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.
>>>

Psalm 11: 3

Blijft steeds gehaat, tot hem de wraak
verslindt.
God heeft alreeds der bozen straf
gezworen;
…

Gezang 277: 1, 2 en 5

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.
>>>

Gezang 277: 1, 2 en 5

5 Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.

1

21-10-2021

Psalm 1: 1 en 2

1 Welzalig hij, die in der bozen raad,
Niet wandelt, noch op 't pad der
zondaars staat,
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,
…

Psalm 1: 1 en 2

2 Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
In vetten grond geplant bij enen stroom,
Die op zijn tijd met vruchten is beladen,
En sierlijk pronkt met onverwelkte
bladen.
…

Deuteronomium 15: 1 t/m 11

1 Na verloop van zeven jaar moet u
kwijtschelding verlenen.

Psalm 1: 1 en 2

Die roekeloos met God en godsdienst
spotten;
Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en
nacht
Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.
>>>

Psalm 1: 1 en 2

Hij groeit zelfs op in ramp en
tegenspoed.
Het gaat hem wel, 't gelukt hem wat hij
doet.

Deuteronomium 15: 1 t/m 11

2 Dit nu is wat de kwijtschelding inhoudt:
iedere schuldeiser die iets aan zijn
naaste geleend heeft, moet hem dat
kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of
zijn broeder geen betaling eisen,
aangezien men een kwijtschelding heeft
uitgeroepen voor de HEERE.
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Deuteronomium 15: 1 t/m 11

3 Van een buitenlander mag u betaling
eisen, maar wat er van u bij uw broeder
is, moet u kwijtschelden.

Deuteronomium 15: 1 t/m 11

5 als u tenminste de stem van de HEERE,
uw God, nauwgezet gehoorzaamt, door
al deze geboden die ik u heden gebied,
nauwlettend in acht te nemen.

Deuteronomium 15: 1 t/m 11

7 Maar als er onder u een arme zal zijn,
iemand uit uw broeders, binnen een van
uw poorten, in uw land, dat de HEERE,
uw God, u geven zal, dan mag u uw hart
niet verstokken, of uw hand sluiten voor
uw broeder die arm is.

Deuteronomium 15: 1 t/m 11

4 Overigens hoeft er onder u geen arme
te zijn, want de HEERE zal u overvloedig
zegenen in het land dat de HEERE, uw
God, u als erfelijk bezit geeft om dat in
bezit te nemen,

Deuteronomium 15: 1 t/m 11

6 Wanneer de HEERE, uw God, u
gezegend heeft, zoals Hij tot u gesproken
heeft, dan zult u aan vele volken
leningen verstrekken, maar zelf zult u
niets hoeven te lenen; en u zult over vele
volken heersen, maar over u zullen zij
niet heersen.

Deuteronomium 15: 1 t/m 11

8 Integendeel, u moet uw hand wijd voor
hem opendoen en hem overvloedig
lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt.

3

21-10-2021

Deuteronomium 15: 1 t/m 11

9 Wees op uw hoede dat niet de
verderfelijke gedachte in uw hart opkomt
dat het zevende jaar, het jaar van de
kwijtschelding, naderbijkomt – waardoor
u uw broeder die arm is niets gunt en
hem niets geeft, en hij over u tot de
HEERE roept en er zonde in u is.

Deuteronomium 15: 1 t/m 11

11 Want armen zullen binnen uw land
nooit ontbreken. Daarom gebied ik u: U
moet uw hand wijd opendoen voor uw
broeder, de onderdrukte en de arme in
uw land.

Gezang 228: 1 t/m 4

2 Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
>>>

Deuteronomium 15: 1 t/m 11

10 U moet hem overvloedig geven, en
laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem
geeft. Want vanwege deze zaak zal de
HEERE, uw God, u zegenen in al uw werk
en in alles wat u ter hand neemt.

Gezang 228: 1 t/m 4

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
>>>

Gezang 228: 1 t/m 4

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied'.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
>>>
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Gezang 228: 1 t/m 4

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud'.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Marcus 10: 17 t/m 31

18 En Jezus zei tegen hem: Waarom
noemt u Mij goed? Niemand is goed
behalve Eén, namelijk God.

Marcus 10: 17 t/m 31

20 Maar hij antwoordde Hem: Meester,
al deze dingen heb ik in acht genomen
van mijn jeugd af.

Marcus 10: 17 t/m 31

17 En toen Hij naar buiten ging om op
weg te gaan, snelde er iemand naar Hem
toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg
Hem: Goede Meester, wat moet ik doen
om het eeuwige leven te beërven?

Marcus 10: 17 t/m 31

19 U kent de geboden: U zult geen
overspel plegen; u zult niet doden; u zult
niet stelen; u zult geen vals getuigenis
afleggen; u zult niemand benadelen; eer
uw vader en uw moeder.

Marcus 10: 17 t/m 31

21 En Jezus keek hem aan en had hem
lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding
ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat
u hebt en geef het aan de armen en u
zult een schat hebben in de hemel; en
kom dan, neem het kruis op en volg Mij.
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Marcus 10: 17 t/m 31

22 Maar hij werd treurig over dat woord
en ging bedroefd weg, want hij had veel
bezittingen.
23 En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus
tegen Zijn discipelen: Hoe moeilijk
kunnen zij die rijkdommen bezitten, het
Koninkrijk van God binnengaan!

Marcus 10: 17 t/m 31

25 Het is gemakkelijker dat een kameel
door het oog van een naald gaat, dan dat
een rijke het Koninkrijk van God
binnengaat.

Marcus 10: 17 t/m 31

27 Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de
mensen is het onmogelijk, maar niet bij
God, want bij God zijn alle dingen
mogelijk.
28 En Petrus begon tegen Hem te
zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en
zijn U gevolgd.

Marcus 10: 17 t/m 31

24 En de discipelen verbaasden zich over
Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde
opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe
moeilijk is het dat zij die op rijkdommen
vertrouwen, het Koninkrijk van God
binnengaan!

Marcus 10: 17 t/m 31

26 En zij stonden nog meer versteld en
zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig
worden?

Marcus 10: 17 t/m 31

29 En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik
zeg u: er is niemand die huis of broers of
zusters of vader of moeder of vrouw of
kinderen of akkers verlaten heeft
omwille van Mij en om het Evangelie,
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Marcus 10: 17 t/m 31

30 of hij ontvangt honderdvoudig, nu in
deze tijd, huizen en broeders en zusters
en moeders en kinderen en akkers, met
vervolgingen, en in de wereld die komt,
het eeuwige leven.

Gezang 148: 1, 5 en 6

1 Van U zijn alle dingen,
van U, o God, alleen,
van U de zegeningen,
o hoorder der gebeên!
…

Gezang 148: 1, 5 en 6

5 O mocht ik U beminnen,
gelijk Gij mij bemint,
en heil'ge vrees van binnen
mij leiden als uw kind!
…

Marcus 10: 17 t/m 31

31 Maar veel eersten zullen de laatsten
zijn, en veel laatsten de eersten.
rwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn
discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die
rijkdommen bezitten, het Koninkrijk van
God binnengaan!

Gezang 148: 1, 5 en 6

Uw liefd' en trouw omringen
mijn wankelende schreên,
en wat w' ooit goeds ontvingen,
het is van U alleen!
>>>

Gezang 148: 1, 5 en 6

Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest nog mot verslindt,
en werden nooit mijn zinnen
door ijd'le glans verblind!
>>>
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Gezang 148: 1, 5 en 6

6 U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijv', o Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd!
…

Opwekking 40

1. Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles ontvangt u bovendien,
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
>>>

Gezang 148: 1, 5 en 6

Wat kan ik niet ontberen,
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!

Opwekking 40

2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
>>>

Opwekking 40

3. Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt, en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
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