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Code: T-A3

Psalm: 119:88 S tier: leidt mij in het goede spoor. S choon hij Uw
wetten s chond: niet hield, oneer aandeed. Het schaap
dat verdwaald was, dat zijn herder had verloren, wordt
gezocht en gevonden om te leven naar Zijn wetten.
Zo is Christus gekomen om te zoeken en zalig te
maken wat van oorsprong verloren ligt.

Tekst: Lukas 19:10 is g ekomen: uit de hemel naar de aarde, om te zoeken
en zalig te maken: dit zegt de Heere Jezus ter verdediging
van de beschuldiging die men tegen Hem uit. Zo
is Christus gekomen om te zoeken en zalig te maken
wat van oorsprong verloren is.

Code: T-A4

Psalm: 65:2 ong erechtig heden: zonden. Weers pannig overtreden:
onze terugkerende zonden. 't aards g edruis : uit
deze wereld. Christus als de koning roept de zijnen,
zij worden genodigd om te komen en aan te zitten
in Zijn huis.

Tekst: Hier is sprake van een feest voor velen uit het land,
dat enkele dagen zou duren. Deze 'bruiloft' is een
beeld van de vreugdevolle omgang ( gemeenschap)
met God in Zijn Koninkrijk. Het opgaan naar dit feest
is dus het uiteindelijk ingaan in het Koninkrijk van
God, de hemel.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.1

Psalm: 106:3 hetwelk U, uit niet vergaan bare trouw aan Uw uitverkoren
wilt schenken. Lot koos met zijn ogen voor de goedheid
van het land nabij S odom, Abraham verkoos met
zijn hart. Het gebed in deze psalm is nodig om ons
af te halen van de verbeeldingen van deze wereld.

Tekst: Psalm 119:37 IJdelheid: niet de verleidelijkheden van de wereld
zien maar op het goede in Christus zien. Om zo
levend te worden, dat wil zeggen herboren worden,
het hart vernieuwt wordt om te mogen wandelen
in de wegen van de Heere en zo deelgenoot mogen
worden van de erfenis die in Christus te verkrijgen
is.

Code: A2.2

Psalm: 60:7 Mozes mocht dit aan het volk doen zien, hoe God
het is die de hulp wil schenken in moeilijke tijden.
Daarbij hoefde hij niet op mensen handelen te vertrouwen.
Maar God zou voor Mozes zijn wie Hij zijn zal!

Tekst: Deuteronomium 31:6a Vrees t niet, wees niet bang voor het aangezicht
van het volk. Mozes moest weten dat God het was
die met hem mee ging, die God zal Mozes niet verlaten.
Zo is het ook in ons leven, het is God die aan Zijn
eer komt wanneer wij ons overgeven aan Hem, zodat
hij ons hulp geeft, ook in tegenspoed.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.3

Psalm: 105:6 Het volk Israel wordt er toe opgeroepen de Heere
te dienen, dat is wat de psalmdichter bezingt. Beroemt,
spreek groot, van Zijn heilige Naam.

Tekst: Jozua roept het volk op om God te dienen. Maar
als u God niet wilt dienen dien dan de goden, maar
mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Het
komt er op aan dat we kiezen moeten, en dat we
in die keuze niet God wat en de wereld wat kunnen
geven, maar kiest nu ( vandaag) wie je dienen zult.

Code: A2.4

Psalm: 146:3 't hachelijks t lot: de situatie waarin Naomi leefde
was een benarde situatie, daardoor heen vestigt
Ruth zich op de God van Naomi. Zalig hij die dat
doet in dit leven, namelijk in de hoogste nood, troost
zoekt bij de Heere. Dan wil Jacobs God tot hulp
zijn.

Tekst: Ruth 1:16b Uit deze geloofsbelijdenis blijkt dat Ruth, uit wat
zij gehoord en gezien heeft in het huisgezin van
Naomi, werkelijk van haar afgoden is bekeerd tot
de dienst van de levende en waarachtige God en
tot de gemeenschap met Zijn kerk.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.5

Psalm: 25:4 God is recht, en door de prediking, onderwijzing , wil
hij mensen brengen in het rechte spoor. Hij zal helpen
en leiden zij die' zachtmoedig' zijn, ja wie het van
Hem verwacht die zal hij Zijn wegen leren.

Tekst: Romeinen 10:9  Wij spreken uit wat wij oprecht met het hart geloven.
De opstanding van Christus is de kern van het evangelie.
De belijdenis van Petrus spreekt een oprecht geloof
uit, als daarvan de vruchten zichtbaar zijn, wil christus
zalig maken.

Code: A2.6

Psalm: 56:5 Jesaja mocht het zelf uit Gods mond horen, God
zou met hem zijn, wie zal dan tegen hem zijn. Als
God bijstand biedt in de nood, dan is er reden om
God te danken en een lofzang te zingen. Door ijver:
vlijt, van God, gegeven.

Tekst: 1 Thessalonicensen 5:24  Hij die u roept: door Zijn Woord en Geest, tot Zijn
Koninkrijk en heerlijkheid. Is g etrouw, Die het ook
doen zal: God zal getrouw al Zijn beloften, die Hij
u gedaan heeft, vervullen. Dat is wat Jesaja ook
mee kreeg in Zijn roeping, dat God met Jesaja zal
zijn, wat de volken ook tegen hem doen.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.7

Psalm: 63:5 Indien de ziel in Christus blijft zal God de zwakte
van het vlees veilig op Zijn wegen doen gaan. Maar
degene die de ziel willen afhouden van God en zijn
Woord, zal God afhouden en afkeren. Jeremia roept
het volk op om tot God te komen, indien dat niet
gebeurt zal God Israel straffen; Zijn toorn uitgieten.

Tekst: Johannes 15:5 Zonder mij kunt g ij niets doen: uit uzelf, zonder het
geloof in Mij, kunt u niets goeds doen. Die in mij
blijft: wij blijven in Christus zo wij zijn Woord getrouw
bewaren en ter harte nemen; Hem vasthouden en
op Hem steunen. E n ik in Hem: Chris tus blijft in
ons door de kracht van Zijn woord en Geest. Zo
alleen kon Jeremia het volk waarschuwen, en dan
alleen kan Israel bestaan tegenover God.

Code: A2.8

Psalm: 70:1 Hierin herkennen we de nood die Jeremia gevoeld
moet hebben toen het volk hem wilde doden, nadat
hij van God te horen kreeg het volk te waarschuwen
tegen hun zonden. Jeremia bidt om de ondergang
van het volk, dit zien we terug in het slot van deze
psalm.

Tekst: Jesaja 64:8 Gij zijt onze Vader, U bent de maker, wij zijn het
werk van Gods Handen. God wil een Vader zijn
voor Zijn kinderen.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.9

Psalm: 1:1 zalig degene die niet wandelt in de zonde, en niet
gaat op het pad van zondaren, noch zit waar anderen
( in verkeerde zin) samenspreken, en roekeloos omgaan
met Gods geboden. Maar juist zich verblijden in
God en zijn wet. Die overdenkt en onderzoekt, en
probeert die na te leven. In zijn waarschuwing tegen
de valse profeten laat Ezechiel doorschemeren het
lot van hen die horen naar de valse profeten, dit is
ook wat de psalmdichter duidelijk naar voren brengt,
een eeuwig wel of een eeuwig wee.

Tekst: Psalm 32:10 Zij die de valse profeten horen en hun leer aanhangen
zullen smarten kennen, maar zij die horen naar de
ware profeten en hun leer, zal God omringen met
zijn goedheid en zegeningen. Zo is het ook voor
ons, in de zonden zullen we alleen maar de moeite
en 'smarten ' ervaren, maar in de Heere zullen we
verblijd worden, en omringd worden met zijn zegeningen,
stel dan je vertrouwen op God.

Code: A2.10

Psalm: 79:4 Vergeef het verkeerde ( zondige) dat wij hebben
gedaan, vergeef door genade al onze verkeerde daden.
S ta op God, en wil ons verlossen door Uw kracht.
Help ons barmhartig ( vriendelijk) Heer, tot eer van
uw Naam, laat Uw trouw ons bijstaan, verzoen onze
schuld, die ons met schrik vervult, bewijs ons Uw
genade. Om de aanhoudende zonde van het volk
wordt het volk uiteindelijk weggevoerd, dit gebed
vraagt om vergeving, en of God ook het volk weer
wil leiden. Zo mag dit gebed ook ons gebed zijn
in het vragen om vergeving.

Tekst: Jesaja 11:1 een rijs je: een takje. De afg ehouwen tronk van Is a&iuml; :
er zal ten tijde van de geboorte van de Heere Jezus
niets meer over zijn van de heerlijkheid van het huis
van David. Daarom wordt in de plaats van David
de naam Isa&iuml; gebruikt. Het verval van de heerlijkheid
van het rijk Juda is in de voorgaande verzen beschreven.
Tronk: booms tronk. In dit vers wordt al geschreven
over het verval ( door de wegvoering) van het rijk
van Juda en dat er ten tijde van de Heere Jezus
er weinig van over zal zijn.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.11

Psalm: 126:1 Wanneer de Heere uit de macht van de vijand het
gevangen Israel terugbracht, en het verloste uit de
nood en pijn, leek het ons een droom. Wij, lachten,
juichten en onze tongen verhoogden de naam van
de Heere en zongen. Toen zeiden zelfs de heidenen,
de Heere heeft hun iets groots gedaan. Ezra mocht
het volk leiden uit Babel toen Kores hen liet gaan,
dit was al voorzegt door de profeet, na 70 jaar laat
de Heere door Kores het volk trekken. God is het
die verlost.

Tekst: Jesaja 11:12a banier: leider. Verdrevenen: Zij die door de oorlogen
verspreid zijn over Babel. Jesaja voorzegt hier de
terugkeer van het volk Israel uit Babel.

Code: A2.24

Psalm: 95:4 heers chappij: zijn machtig ambt/ regering. Zo u
Zijn stem hoort, gelooft dan Zijn rijke boodschap,
en verzet u niet, maar laat u door Hem leiden. Dat
is wat Ezechiel voorzegt als hij de ontrouwe herders
verwijt, omdat zij de veroorzakers zijn van de ondergang
van de kudde.

Tekst: Ik zal een enig e Herder over hen verwekken: in eerst
instantie slaat dit op Zerubbabel, de voornaamste
leider van het volk bij de terugkeer uit de ballingschap
en de opbouw van het land. Maar in volkomen zin
wordt deze profetie vervuld in Jezus Christus. Hij
die Zijn schapen zal opzoeken, verzamelen en verzorgen.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.12

Psalm: 102:12 De naam van de Heere zij geprezen, en in S ion eer
bewezen. Hoort allen de vreugdevolle stem in het
blij Jeruzalem, als de volken zich verzamelen, en
zich met het volk van de Heere vermengen. Als
de koningen zich buigen, en Hem hun ontzag betuig en:
toegeven aan het gezag van de Heere.

Tekst: 2 Korinthe 5:21 want Die, Die g een zonde g ekend heeft: Christus,
Die zelf zonder zonde was. Heeft Hij zonde voor
ons g emaakt: Heeft God de Vader onze zonde toegerekend.
Opdat wij zouden worden rechtvaardig heid Gods
in Hem: Christus heeft door Zijn voldoening voor
onze zonden rechtvaardigheid voor ons verkregen,
welke God ons toerekende. Deze verlosser werd
aan Josua bekend gemaakt, dat Hij zal komen, en
in Hem kunnen wij zalig worden, omdat Hem de zonde
werd toegerekend, Hij die zonder zonden was.

Code: A2.13

Psalm: 85:1 U hebt Uw land, o Heer, die genade gegeven, zodat
Jacobs zaad opnieuw in vrijheid kan wonen. De
schuld van Uw volk, hebt u weggedaan, ook ziet
U hun zonden niet meer aan. Gij vindt in genade
( door Uw Geest) , en niet in kwaadheid ( geweld)
Uw behagen. De hitte van Uw boosheid is geblust.
O behoudend God, weer het verdriet, keer af Uw wraak,
en doe Uw boosheid te niet.

Tekst: Zacharia 4:6b De HEERE bouwt Zijn kerk niet door menselijke
inspanning, maar door Zijn Geest. Zo gaat Gods
werk door.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.30

Psalm: 113:2 Van het oosten tot het westen zij de naam van de
Heere met lof geprezen. De heerlijkheid van de
Heere is boven het heidendom bekend, ja boven
zon en maan verheven.

Tekst: Johannes 8:12 Ik ben het licht der wereld: de Heere Jezus vergelijkt
Zich met de zon. Zoals de zon licht, leven, vruchtbaarheid
en vreugde op aarde geeft, zo is Christus het heil
van wereld. Die Mij volg t: Als Leermeester en Leidsman.
We volgen Christus, als we ons geheel en al aan
Hem overgeven, ons aan Zijn Woord onderwerpen
en ons door Zijn Geest laten leiden. Zal in de duis ternis
niet wandelen: de hele wereld verkeert sinds de
zondeval in de duisternis van de onwetendheid, dwaling,
bijgeloof en zonde. Maar zal het licht des levens
hebben: Christus verlicht ons verstand door Zijn
Geest en ons levenspad door Zijn Woord, zodat we
zien hoe we moeten leven.

Code: A2.31

Psalm: 132:11 Ik zal David door Mijn kracht, in zijn nageslacht doen
opkomen, een hoorn van rijkdom, eer en macht. Ik
heb Mijn gezalfde knecht een licht en een heldere
lamp gegeven. Hierin zien we dat in het nageslacht
van David de Heere Jezus geboren zal worden.
Met als voorloper Johannes de Doper.

Tekst: Jesaja 60:1 Maak u op: s ta op. Het wordt gezegd tegen het
volk in ballingschap in Babel, in de beeldspraak van
de zonsopgang. Uw Licht komt: het einde van de
ellende van de ballingschap is in zicht. In volkomen
zin en ten opzichte van deze tekst wordt deze profetie
vervuld in de geboorte van Jezus Christus en voorzegt
aan Johannes de Doper.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.32

Psalm: De lofzang van Zacharias:4Het volk van de Heere wordt geleid door Het Licht
dat nu gekomen is, tot kennis om zalig te kunnen
worden. In hun schuldvergeving. Die is nooit in
een schonere glans verschenen dan nu, door Gods
goedheid en trouw. Die met ons lot is bewogen,
en ons van zonde en zorgen wil ontslaan, zo een
ster in Jacob op doet gaan. Hierin zien we de komst
en geboorte van de Heere Jezus, waarmee ook vergeving
van zonden mogelijk is geworden.

Tekst: Lukas 2:10 en 11a Die al den volke wezen zal: die voor alle volken
geldt. Heden: deze nacht. Chris tus : de Griekse
weergave van het Hebreeuwse 'Messias'.

Code: A2.14

Psalm: 32:3 'k Bekend: Belijden. Boze daan: verkeerde dingen
/ zonden. In deze psalm wordt gevraagd om vergeving
over het zondige. Dit is wat Johannes de Doper
de mensen aanzegt als hij door de woestijn van
Judea. Laat dit steeds in onze harten beleden mogen
worden.

Tekst: Het koninkrijk der hemelen: het Koninkrijk van God.
De joden vermijden de naam van God op grond van
het derde gebod, vandaar dat Johannes net als Daniel
deze uitspraak gebruikt. Dit is een oproep om ons
af te keren van onze 'kwade' paden en ons te richten
op Christus.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.15

Psalm: 77:8 God blijft een God die de oren van mensen steeds
weer wonderen doet horen. Dit laat de Heere Jezus
ook aan Johannes merken als hij in de gevangenis
zit.

Tekst: Lukas 7:23 doch die de mins te is in het Koninkrijk der hemelen
is meerder dan hij: Johannes heeft een zeer beperkte
kennis van het evangelie. De eerste de beste gelovige
onder het nieuwe verbond, de bedeling van het Koninkrijk
der Hemelen, heeft meer kennis van de heilsfeiten
dan Johannes. Dit geldt met name de leraren van
het evangelie. Het Koninkrijk der hemelen: de nieuwe
of Nieuwtestamentische bedeling van de Kerk.

Code: A2.16

Psalm: 86:3 De Psalmdichter pleit op de goedheid van Christus.
Vandaaruit smeekt hij om verhoring, en of God wil
horen naar de stem van zijn gebeden. De Heere
Jezus bindt de discipelen op het hart om aanhoudend
te bidden.

Tekst: Lukas 11:9 en indien Ik door Beelzebul de duivelen uitwerp:
de Farizeeen beweerden dat de Heere Jezus door
Beelzebul de duivelen uitwierp. Door wie werpen
ze uw zonden uit? Door welke geest werpen dan
uw duivelbezweerders de duivel zelf uit? Als u van
hen gelooft dat zij dit door de kracht van God doen,
waarom gelooft u dat van Mij dan niet? Waarom
meet u met twee maten? Daarom zullen die uw rechters
zijn: hun door u goedgekeurde praktijk veroordeelt
wat u van Mij zegt.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.18

Psalm: 145:3 lankmoedig : geduldig. De psalm bezingt de zorgende
hand van God. Deze betoont Christus ook op de
bruiloft te kana.

Tekst: Psalm 81:11b Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen:
vraag wat u nodig hebt, de Heere zal het naar Zijn
goedvinden schenken. Hij weet wat ons van node
is. Vraag daarom steeds.

Code: A2.19

Psalm: 119:17 De psalm bezingt het gebed of de Heere de weg
wil leren die wij bewandelen moeten, God geeft het
verstand, met Goddelijk licht ingegeven. Paren:
is overeenkomen.

Tekst: Johannes 3:16  Al wie in God gelooft en zich tot Hem wendt om
vergeving, zal niet verloren gaan, maar door God
het eeuwige leven geschonken worden.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.20

Psalm: 145:5 U regerend ambt duurt tot in eeuwigheid ( eindeloos) .
Zo groot is ook Gods koninkrijk. Zij die voor de
zonden oppassen worden door God ondersteund.
Wie valt, wil God weer oprichten. Door het eten wil
God ons versterken. Uw hand is het die al wat leeft
wil verzorgen. Deze zorgende hand zien we duidelijk
terug in de wonderbare spijziging.

Tekst: Johannes 6:35 Ik ben het Brood des levens : aan de hand van het
aardse brood, waardoor we in leven blijven, leert de
Heere Jezus dat wij door in Hem te geloven eeuwig
blijven leven. Die tot mij komt: wie in Mij gelooft.
Zal g eenzins hong eren: zoals het eten van brood
onze natuurlijke honger stilt, zo vervult Christus al
onze geestelijke begeerten. Hij verzadigt met alle
goed.

Code: A2.21

Psalm: 146:6 Mededog en: medelijden ( De blindgeborene weer
laat zien) . Zij die in het stof lagen neer gebogen,
worden door Hem weer opgericht. Het is God die
genoegen in de waarheid heeft en genoegen heeft
in de rechtvaardige levenswandel .

Tekst: Johannes 6:29 Dit is het werk Gods enz. : dit is wat God wil dat
u doet.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.22

Psalm: 30:3 Zingt psalmen, begunstigen van de Heere, geeft
lof aan de Heere die eeuwig leeft. Zijn heiligheid
is vlekkeloos en is tot nagedachtenis verspreid.
Een ogenblik mag ons pijn of moeite kosten, Zijn
genade duurt een eeuwig leven. Een ogenblik voelden
de vrienden van Lazarus het verdriet, maar de genade
van Christus gaf vreugde en het leven aan Lazarus.

Tekst: Johannes 11:25 Ik ben de Ops tanding : Ik ben degene Die die de
geestelijke en het eeuwige leven geeft. Die in Mij
g elooft, zal leven: vanaf het moment dat we in Jezus
geloven, leven we in Hem. E n het Leven: Ik ben
degene Die het geestelijke en het eeuwige leven
geeft. Al ware hij ook g es torven: de onsterfelijke
ziel van de gelovige leeft na zijn sterven verder in
de hemel en zijn lichaam zal herleven bij de opstanding
en de hereniging van ziel en lichaam.

Code: A2.23

Psalm: 103:6 De genade van de Heere, voor hen die Hem vrezen,
is zo groot als Zijn troon boven de aarde zal zijn.
Zijn wil om onze ziel te troosten en ons van schuld
en zonden te ontdoen, is zo ver het westen van het
oosten is verwijderd.

Tekst: Joh.13:17 Het is niet voldoende te weten dat we een dienstknecht
moeten zijn, maar we moeten het in praktijk brengen.
Alleen dan spreekt de Heere Jezus ons zalig.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.33

Psalm: 54:2 Onbekenden steken het hoofd omhoog tot mijn ondergang,
Ik zie vijanden samenkomen om mij te doden. Zij
hebben God niet op het oog. God, Die mijn niet vergeet,
is mij tot een hulp in het lijden. Hij zorgt ervoor dat
er voor mij wordt gestreden, en ondersteund mij in
mijn lijden. Een weergave van wat er aan het eind
van de Heere Jezus Zijn leven gebeurde, toen mensen
samen kwamen om te zien hoe zij Hem konden doden.

Tekst: Jesaja 53:5b de s traf die ons de vrede aanbreng t: door Zijn lijden
en sterven verzoent Hij ons met God. Door Zijn
s triemen is ons g enezing g eworden: Door Zijn slagen
en bespottingen ( lijden) konden wij naar ziel en
lichaam vergeving en heiliging ontvangen.

Code: A2.34

Psalm: 22:1 Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten,
en wil mij niet redden als ik lijdt en strijdt. Ja brullend
klaag tijdens de angsten die ik verduur, en fel wordt
geslagen. Als ik overdag klaag, dan antwoordt U
niet. Of als ik in de nacht klagend huil, dan vind
ik geen rust of iemand die zich over mij wil ontfermen
in mijn verdriet. In deze woorden van David, zien
we het lijden van Christus aan het kruis, waarin Hij
van God verlaten bitter leed, om ons vergeving en
de weg tot God mogelijk te kunnen maken.

Tekst: 1 Korinthe 1:23  De Joden wel een erg ernis : zij stoten zich aan zo'n
nederige, lijdende Messias. Die voldoet niet aan
hun verwachtingen van een machtige, aardse koning.
E n de Grieken een dwaas heid: het evangelie van
eeuwig behoud voor een zondaar door God, Die mens
wordt en Zich laat kruisigen, klinkt de mens die daar
niet bij groot gebracht is, als de grootste onzin in
de oren. Het zij zo. Op het oordeel van wereldse
mensen hoeven we niet af te gaan. Dat is nietszeggend.
Als mensen negatief of zelfs spottend oordelen over
het evangelie, laat dat zien dat God hen berooft van
een gezond oordeel en hun verstand verblindt. God
straft het hoogmoedig vertrouwen op eigen verstand.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.35

Psalm: 30:2 God, u hebt mij, op mijn klagen, genezen, en mijn
droefheid verzacht. U hebt mijn ziel met bangheid
aangeraakt, als uit het graf weer opgevoerd. U schenkt
mij het leven, ik ben niet in de diepte gezonken.
Dat leven kan geschonken worden en een mens
kan uit de diepte uitgebracht worden, omdat Christus
zo diep wilde gaan, ja tot in de dood is geweest,
om zo Het Verlossingswerk te volbrengen.

Tekst: 1 Korinthe 15:3b,4a Chris tus is g es torven voor onze zonden: Hij heeft
onze zonden en vervloeking op Zich genomen en
heeft ons door Zijn sterven met God verzoend. Naar
de s chriften: in overeenstemming met de S chrift,
het Oude Testament. De offerdood van Christus
is al eeuwen geleden door God voorzegt, net als
zijn begravenis en opstanding. Al de offers, van
Ka&iuml; n af, wijzen heen naar het verzoenend offer
van Christus. E n dat hij is beg raven: dit zegt Paulus
erbij om de opstanding van de Heere Jezus uit het
graf des te sterker te doen uitkomen.

Code: A2.36

Psalm: 118:11 De steen, die door de tempelbouwers minachtend
van zijn plaats was gezet, is geworden tot verbazing
van hen die het zagen, Hij is van God tot een hoofd
op een hoek gezet. Dit werk is gebeurd door Gods
macht, door de hand van de Heere. Het is een wonder
in onze ogen: wij zien het wel, maar begrijpen het
ten diepste niet. God was het die na het lijden en
sterven Zijn Zoon oprichtte uit de dood en zo bracht
op de eerste trap van Zijn verhoging.

Tekst: 1 Petrus 1:3 De God en Vader van onze Heere: God, Die de Vader
is van God de Zoon. Die naar Zijn barmhartig heid:
God, die rijk is in barmhartigheid oftwel 'warmhartigheid',
liefde voor mensen. Ons heeft wederg eboren: geestelijk
heeft levend gemaakt door Zijn Woord en Geest.
Tot een levende hoop: tot een verlangen naar het
eeuwige leven. Door de ops tanding van Jezus Chris tus :
de opstanding van Jezus Christus, is de grond voor
deze hoop. Dit is dan ook een hoop die zeker vervuld
zal worden.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.37

Psalm: 73:13 Wie heb ik naast U zo hoog? Wat zou mijn hart en
oog naast u liever hebben? Niets is er immers waar
ik anders in kan rusten. Laat mijn hart en lichaam
niet vallen in groot verdriet, of grote nood. U zult
voor mij een rots zijn, een deel tot mijn eeuwig goed.
Na de verloochening van Petrus mag hij terugkomen
bij Christus nadat Christus hem drie keer vroeg, omdat
Petrus de Heere Jezus drie keer heeft verloochend.
In deze psalm klinkt de belijdenis van Petrus door.
Is dat ook onze belijdenis? Niet alleen met de mond,
maar ook met het hart? Begrijpen we wat het inhoud
en betekent?

Tekst: Johannes 21:17b Petrus werd bedroefd: omdat het lijkt alsof de Heere
Jezus hem niet gelooft en aan zijn liefde schijnt te
twijfelen.

Code: A2.27

Psalm: 16:6 kwijnend: afzwakkend.

Tekst: Jesaja 22:22 E n Ik zal de s leutel van het huis van David op zijn
s chouder leg g en enz. : hem deze hoogste verantwoordelijkheid
geven. Jezus heeft de sleutels. Hij is het die regeert,
zijn wij een lichtend licht op de kandelaar voor deze
wereld?

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.28

Psalm: 139:14 Doorzoek en ken mijn hart Heere, zie of hetgeen
ik denk tot Uw eer is. Controleer en zie of er in mij
iets zondigs, iets is wat er niet hoort. Doe mij dan
met een vaste tred, op de weg der zaligheid wandelen.
Dat is wat God wil in Zijn waarschuwingen aan het
adres van de gemeente van Laodicea.

Tekst: Openbaring 3:20a Zie: weet dit wel. Ik s ta aan de deur: van uw gemeente
en vraag toegang tot uw hart. Christus gebruikt
het beeld van een deur om duidelijker te maken dat
hun hart voor Hem gesloten is. E n ik klop: Ik sta
daar niet alleen, maar Ik geef ook door herhaald kloppen
te kennen dat Ik naar binnen wil. Christus klopt op
de deur van ons hart als wij het evangelie horen.
Indien iemand Mijn s tem zal horen: als er ook maar
iemand is die Mij wil horen. Christus blijft niet alleen
kloppen, maar Hij blijft ook roepen: doe open! Kenmerkend
voor de gelovigen is dat zij Christus' stem in het
evangelie horen, dat is gehoorzamen. Ik zal tot hem
inkomen: ik zal woning maken in zijn hart door
Mijn Geest.

Code: A2.29

Psalm: Psalm 48:1 Groot is de Heere, elk zing van Zijn lof, in S alems
stad en tempelhof waar de Heere onder zuivere klanken
op Zijn heilige berg wil wonen. S ions berg is een
grote zegen. Dit is de grote Godsstad, wie is het
die die niet roemt en de stad van de grote Koning
noemt. In het laatste Bijbelboek bidt Johannes om
de komst van Christus, dat is vergelijkbaar met S alems
stad op S ions berg. Zijn we dan een gelovige in
een rechtvaardige wandel? Want de rechtvaardigen
worden door Jezus tot zich genomen.

Tekst: Openbaring 22:17b En die dors t heeft: wie begerig is naar het heil en
het leven met God. Kome: laat hem geloven in Jezus.
E n die wil: wie verlangt te drinken van het water
des levens. Neme het water des levens : drinken
zoveel als hij wil. Het water des levens is een Levend
water is stromend water, een beeld in de Bijbel voor
de Heilige Geest. Om niet: uit genade.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.38

Psalm: 24:5 Poorten verhoog uw boog, rijst op eeuwige deuren,
rijst omhoog! Zodat u de Koning kunt ontvangen.
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? Het is het Hoofd
van 's hemels leger. Wij eren Hem met lof. In deze
psalm bezingt men de opening van de Hemelpoort,
zodat de Heere Jezus in kan gaan in Zijn Vaders
heiligdom.

Tekst: Johannes 14:2 In het huis van Mijn Vader zijn vele woning en: in
de hemel is plaats voor alle gelovigen. Daar is hun
thuis. Anders zins zo zou Ik het u g ezeg d hebben:
als het niet zo is, zou Ik het niet gezegd hebben.
Ik g a heen om u plaats te bereiden: de Heere Jezus
bereidt voor Zijn discipelen plaats bij God door Zijn
verzoeningswerk op Golgotha. Dat werk zet Hij
voor vanuit de hemel door Zijn Geest, totdat de laatste
uitverkorene door het geloof in Christus met God
verzoend is. Bidt of ook jou plaats bereid mag zijn.

Code: A2.39

Psalm: 51:4 Neem mijn zonden weg met hysop, mijn ziel is nu
melaats, maar zal dan rein zijn en genezen. Was
mij helemaal, want dan zal ik witter zijn dan sneeuw
die vers op de aarde valt. Ja, geef mij terug passende
vreugde in mijn ziel. Laat uit Uw mond iets horen
wat mij blij maakt. Zo alleen wordt het gebroken
hart verheugd en komt in mijn geest ware rust.
God wil op het gebed, bekering en geloof schenken,
dat is een belofte van God.

Tekst: Lukas 11:13 g ij die boos zijt: alle mensen zijn van nature slecht.
Desondanks zorgen ze meestal goed voor hun kinderen.
Hoeveel te meer zal God dan niet vergeving en

genade schenken aan hen die erom biddend vragen?
Gods beloften zijn waar, val je God er eerbiedig gesproken
mee lastig, of Hij je ook wil geven van Zijn genade?

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.40

Psalm: 89:12 U, zal de gelovige zeggen, bent mijn God en Vader,
de rotssteen van mijn behoud. Ik zal hem stellen
tot een eerstgeborene, door zijn broeders te eren.
Als koning zal hij zelf de koningen regeren. Mijn
goedheid en rijks troon altijd sterken, en zicht houden
aan mijn gemaakte verbond.

Tekst: Al wie biddend de Naam van de Heere belijdt, zal
zalig/ behouden worden. Dit was voldoende tijdens
de uitstorting van de Heilige Geest, en op dat Pinkster
evangelie riepen 3000 mensen de Naam van de Heere
aan en werden behouden.

Code: A2.41

Psalm: 97:7 Het aangezicht van de Heere geeft vrolijkheid en
licht voor alle oprechte harten, als troost voor hen
die in verdriet zijn. Wees blij om uw lot; verblijdt
u steeds in de Heere, roemt Zijn heiligheid, want
zo wordt Zijn lof verspreid voor de vreugde in het
behoud. Dit geldt voor allen die zicht tot God bekeren,
dat is de boodschap aan de heidenen en allen die
nog leven zonder God.

Tekst: Openbaring 1:6 E n Die ons g emaakt heeft tot koning en: opdat ik
( &hellip; ) met een vrij en goed geweten in dit leven
tegen de zonde en de duivel strijdt en hiernamaals
in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regeer.
Wij zullen als koningen heersen op de aarde. E n
de pries ters : opdat ik ( &hellip; ) mijzelf tot een levend
dankoffer aan Hem opoffer. Gode en Zijn Vader:
voor onze God, Zijn en onze Vader. Zij de heerlijkheid
en de kracht in alle eeuwig heid: als onze almachtige
Koning zij Zijn heilige Naam eeuwig geprezen. Amen:
zo is het. Laat iedereen dit beamen.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A2.26

Psalm: Gebed des Heeren:6 vergeef ons onze schulden Heere, wij schenden steeds
Uw eer. Het boze zit steeds in ons, wie zou voor
U kunnen bestaan als de Heere Jezus niet had geleden?
Wij schelden de schuld van onze schuldenaren kwijt.

Tekst: Efeze 4:32 Paulus vraagt Filemon om de slaaf Onesimus tot
zich te nemen. In deze tekst vinden we de boodschap
om naar elkaar toe goed te doen, voor elkaar te zorgen,
elkaar vergeven, Net zoals Christus ons vergeven
wil, als we daarom vragen.

Code: A2.17

Psalm: 103:2 mis dreven: aan zonde hebt gedaan. Krankheen:
zwakheden / ziekte. Barmhartig heen: Vriendelijkheid/ genade.
De psalm roept op om lof en eer aan Hem die het
alles heeft gegeven, en vergeving mogelijk maakt.

Tekst: Jakobus 4:6b Ja hij g eeft meerdere g enade: de Heilige Geest
wil juist des te meer genade geven om deze ergerlijke
zonden te overwinnen. God weders taat de hovaardig en:
Zij met een hoogmoedig hart en die zich door twist
de n boven de ander verheft, is de Heere een
gruwel. Maar de nederig e g eeft Hij g enade: die
verhoort en helpt Hij. Hij geeft hun kracht om Zijn
wil te doen en hun kruis te dragen. Dit is wat Christus
met deze twee gebeden wil zeggen. Daarnaast
leert hij hoe onze ( gebeds) houding hoort te zijn.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: T-A2

Psalm: 32:6 Wij kunnen nooit voldoende danken, altijd is de Heere
meer dank waard. Danken is een vreugde, vanwege
de Heere en Zijn deug den, goede eigenschappen.
Danken en loven vraagt een oprecht leven, eerlijk
in hart en wandel.

Tekst: Lukas 17:18 Alleen de vreemdeling , de niet-Jood, is teruggekomen
om Jezus te danken.

Code: A1.35

Psalm: 73:14 Wie buiten de Heere de weelde, de rijkdom en het
geluk, zoekt, komt voor eeuwig om en wordt door
Hem vervloekt. De Heere verdelgt degenen die afhoereren,
ontucht bedrijven. Hier geestelijk bedoeld: je heil
zoeken bij de afgoden ( bijv. geld, macht, allerlei
dingen) . Zulken keren zich met trots e nek, hoogmoedig,
van God af. De dichter weet zich echter gelukkig
dicht in de nabijheid van zijn God te zijn. Op Hem
vertrouwt hij met hart en ziel, Hem en Zijn daden
zal hij prijzen.

Tekst: Psalm 91:1 Een s chuilplaats is een verblijf waar een mens zich
beschermt weet tegen gevaren en vijanden. Zo'n
schuilplaats is voor de dichter de Allerhoog s te, de
Heere. Geborgen in Hem, Die in de hemel woont,
kan niemand en niets je meer bereiken en dus kwaad
doen. Vernachten, overnachten, verblijven in de s chaduw,
de bescherming van God geeft de hoogste veiligheid.
Hij is voor een gelovige een Toevlucht ieder moment.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: A1.36

Psalm: 75:4 De dichter ziet zijn vijanden van alle kanten, uit het
oosten en het westen en zelfs uit woestijngebieden
op zich afkomen. Zij menen het voor het zeggen
te hebben, ze zijn hoogmoedig. Maar niet mensen
bepalen wat belangrijk of onbelangrijk is, maar God
heeft als Rechter daarbij het beslissende woord.
Hij is Oppervoog d, Hij staat boven alles en iedereen
en heeft het daarom te zeggen. Hij vernedert wie
zich verhoogt en verhoogt wie zich vernedert.

Tekst: Lukas 6:36 De Heere is een barmhartig God. In genade ontfermt
Hij Zich over zondige, schuldige mensen. Wie de
vaderlijke barmhartigheid van God in de Heere Jezus
geproefd heeft, kan niet anders dan ook barmhartig
te zijn tegenover anderen, ook zondaren, soms zelfs
vijanden. Daartoe spoort de Heere Jezus Zijn discipelen
hier aan.

Uitleg bij Psalm en tekst


