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Code: T-B7

Psalm: 62:4a Een mens wordt innerlijk onrustig als hij in nood
is. De dichter spoort zichzelf aan om stil te zijn,
hoe het ook zal gaan in zijn leven. En hij kan rustig
en stil zijn voor God, omdat hij al wachtend weet
dat God hem zal helpen. Een les, ook voor ons in
moeite en zorg.

Tekst: Markus 4:41 Tijdens een storm op het meer is Jezus gaan slapen.
De discipelen zijn bang en maken Hem wakker.
Jezus gebiedt de wind stil te worden en dat gebeurt.
De discipelen hebben blijkbaar nog weinig zicht op
wie Jezus is. Daarom hun vraag: Wie is toch Deze,
dat ook wind en zee Hem gehoorzamen? Ook wij
moeten ( al meer) leren wie de Heere Jezus is in
Zijn macht en genade.

Code: T-B8

Psalm: 62:4 Een rots wijkt niet. Wie vertrouwt op God heeft een
vaste grond. God geeft heil, redding uit de nood.
E en hoog vertrek. Denk aan een hoog gelegen burcht.
Niemand kan erin komen. God is bovendien machtig.
Hij laat de Zijnen nooit wankelen en ten onder gaan
door vijanden.

Tekst: Openbaring 7:16a In de hemel is geen aards gebrek. Er wordt heel
wat honger en dorst geleden op aarde. In de hemel
zal dat voorbij zijn. Ook de honger en dorst naar
de gerechtigheid, naar Christus en Zijn heil en een
leven tot Gods eer, zal er niet meer zijn. God is dan
alles en in allen. We zullen er volmaakt zijn, zonder
zonde en gebrek.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.29

Psalm: 146:6 Israel, de eens door God geplante wijngaard, is door
zijn zonden van Hem afgevallen. Men maakt zich
meer en meer los van de Heere. De dichter bidt
dat God het volk redden, behouden wil, zodat het
weer voor Hem knielt. Hij bidt hier om.

Tekst: Johannes 8:12b Licht staat in de Bijbel voor het heil dat God openbaart.
Duisternis is daar waar de zonde en satan heersen.
Het licht is de waarheid tegenover de leugen, het
leven tegenover de dood. Jezus is Zelf het Licht
dat in de duisternis van deze wereld schijnt. Wie
Hem leert kennen en gaat volgen, kan het in de duisternis
niet uithouden. Die wandelt achter Hem aan en mag
delen in Zijn licht, dat is nieuw, eeuwig leven. Hoe
wandelen wij?

Code: B4.1

Psalm: 23:1a God is een Herder voor Zijn schapen, de gelovigen.
Hij geeft hun heil. Hij laat het hen aan niets ontbreken.
In alle gevaren bewaakt en bewaart Hij Zijn kudde.
Hij brengt de Zijnen op een zachte manier brengt
in weiden waar vrede en rust en voedsel is. Christus
is de Goede Herder. Onder zijn hoede hebben we
het goed.

Tekst: Psalm 56:12 Wie op God vertrouwt hoeft voor niets en niemand
bang te zijn. Wat zou een zwak en nietig mens
mij kunnen aandoen. God heeft ook mijn vijanden
in Zijn hand. Ze kunnen mij doden, maar nooit scheiden
van de liefde van God in Jezus Christus.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.2

Psalm: 23:1 Behalve dat de Heere als een Herder de Zijnen brengt
in grazige weiden, voert Hij ze ook naar stille wateren,
waar ze kunnen drinken. Hij geeft innerlijk kracht
en leidt hen om de eer van zijn Naam op rechte wegen,
zodat ze hun doel bereiken.

Tekst: Romeinen 12:21 Door het kwade overwonnen worden betekent dat
het kwaad, de boze daden tegenover anderen, maar
ook tegenover God, het niet voor het zeggen mogen
hebben in ons leven. Het goede doen tegenover
onze naasten en tegenover God overwint het kwade.
Het kwade krijgt dan geen kans.

Code: B4.3

Psalm: 5:4 Geducht in vermog en: God is ontzagwekkend in
macht en kracht. Hij verdraagt geen goddeloosheid.
Gedog en: verdragen, toelaten. De heilige God, Die
door alles heen kijkt, verdraagt de boze, de goddeloze
niet.

Tekst: Psalm 90:11 Wie kent de kracht van Gods toorn en gramschap,
wie weet hoezeer Hij te vrezen is? Mozes wil zeggen:
denk niet gering over de toorn van God. Als je Hem
tegen hebt, heb je alle reden om bang voor Hem
te zijn.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.4

Psalm: 111:3a De Heere heeft voor Israel vele wonderen gedaan.
Hij verloste Zijn volk uit en Egypte en bracht het
in Kanaan bijvoorbeeld. Hij zorgde ervoor dat de
wonderen, die bewijzen waren van Zijn barmhartigheid
en genade, telkens weer herdacht werden. Denk
bijvoorbeeld aan het Paasfeest. Ook wij herdenken
de daden van Christus verlossingswerk: Kerstfeest,
Goede Vrijdag, Pasen enz.

Tekst: Psalm 34:11b De Heere zorgt ervoor dat wie Hem zoeken het aan
niets zal ontbreken.

Code: B4.5

Psalm: 111:3 God heeft in de woestijn Zijn volk voorzien van voedsel.
En dat dank zij het verbond dat Hij voor eeuwig met
hen gesloten heeft en zo tot eer van Zijn grote Naam.

Tekst: 1 Koningen 18:39b De heidense priesters hadden op de Karmel gebeden
tot hun afgoden om het altaar te verteren. Er gebeurde
echter niets. Als Elia bidt tot de levende God, dan
daalt er vuur uit de hemel en wordt het altaar wel
verbrand. Nu erkent Israel dat de HEERE, de God
Die in genade een verbond met hen sloot, de enige,
ware God is. Belijden wij dit ook van harte?

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.6

Psalm: 43:4a De dichter gaat op naar de tempel, waar de ontmoeting
met zijn God plaatsvindt op grond van het offer op
het altaar. Zo is zijn God een bron van blijdschap
voor hem. Dat uit hij door juichend te zingen, begeleid
door snaarinstrumenten. Wie leeft uit Christus' offer
heeft ook stof om de Heere te prijzen met lied en
instrument.

Tekst: Psalm 73:23a Asaf heeft zich als een onvernuftig, een redeloos
dier gedragen tegenover de Heere. Maar wat een
genade, de Heere laat hem niet los. Asaf mag altijd
door bij Hem zijn. De Heere houdt hem gedurig vast
en zal hem na zijn sterven opnemen in heerlijkheid.
Als God een zondaar vastgrijpt, laat Hij hem nooit
meer los.

Code: B4.7

Psalm: 43:4 De dichter uit zijn vreugde in God met stem en snaarinstrument.
Tegelijk belijdt hij dat de Heere hem na een korte
periode van verdriet en smart eindeloos zal verblijden.
Wat een vreugde geeft God bijvoorbeeld als Hij iemand
na een zwaar ziekbed weer beterschap maakt. Maar
nog meer als Hij na een moeitevol leven Zijn kind
opneemt in heerlijkheid.

Tekst:  Job 37:14b Elihu, een vriend van Job, wijst Job op de wonderen
die God verricht in de natuur. De bliksem en de donder,
de sneeuw en de storm en zoveel meer in de natuur
zijn grote daden van de Heere. Zo groot en majesteitelijk
is Hij, wil Elihu zeggen. Wij begrijpen Hem niet en
toch zal Hij jou, Job, eens duidelijk maken waarom
jou zoveel leed overkomt.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.8

Psalm: 105:3a De dichter spoort de gelovigen aan om Heere te
bidden om kracht en Hem, Die hen in Zijn heil liet
delen, elke dag weer in gebed te zoeken. Wie volhardt
in het gebed, zal zalig worden.

Tekst: 2 Koningen 5:15b Naaman moest op gevel van Elisa zich zevenmaal
in de Jordaan onderdompelen. Dan zou hij beter
worden. Als hij dat doet en genezen is, dan belijdt
hij dat op heel de aarde geen ware God is dan de
God van Israel. En dus zijn alle afgoden waardeloos.
Zij kunnen niet verlossen.

Code: B4.9

Psalm: 105:3 De dichter spoort aan te denken aan wat de Heere
allemaal aan wonderen verricht heeft. Vooral met
het oog op de zaligheid van Zijn volk. Doorluchte
wonderdaan: roemrijke wonderdaden. Maar let dan
ook op het feit dat Hij Zijn vijanden geslagen heeft
met straffen. Aan het kruis wordt Jezus gestraft
in de plaats van Zijn vijanden om hen tot vrienden
te kunnen maken.

Tekst: 2 Koningen 6:16 De koning van S yrie heeft met zijn legers de stad,
waarin Elisa en zijn knecht zich bevonden, omsingeld.
Wat dan niemand ziet, ontdekt Elisa. De Heere opent
zijn oog en dan ziet hij dat de bergen om hen heen
vol vurige paarden en wagens zijn. En dus hoeven
ze niet bang te zijn voor die legers. Gods legermacht
beschermt hen. Ook vandaag geldt dit nog.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.10

Psalm: 90:9a Nooit is een mens rijker dan wanneer de Heere hem
genade en troost geeft. Mozes bidt daar om. Maar
ook dat Hij Zijn werk doet ervaren in het leven van
degenen die Hem dienen. En dat Hij Zijn glansrijke
tegenwoordigheid niet van hun kinderen terugtrekt,
zodat ze zonder Hem door het leven zouden moeten
gaan. Laten we dit gebed ook vandaag blijven bidden.

Tekst: Exodus 23:25a De Heere zal Zijn volk in Kanaan brengen. Hij verbiedt
het om daar de afgoden van de heidense volken
te dienen. Zijn volk moet de Heere, zijn God, alleen
dienen. Dan zal het rijk gezegend worden.

Code: B4.11

Psalm: 90:9 Mozes bidt dat de Heere met de Zijnen en hun kinderen
optrekt. En dat Zijn liefde en macht hen ervoor bewaart
dat ze het moeten opgeven. Zeg en onze vlijt: zegen
onze ijver.

Tekst: Wat de wijzen en waarzeggers van Nebukadn zar
niet lukt, namelijk zijn droom verklaren, dat kan -
zo getuigt Daniel - God in de hemel wel. Hij openbaart
verborgenheden. Dingen die wij vanuit onszelf nooit
te weten zouden komen. Vandaag doet Hij dat nog
door zijn Woord.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.12

Psalm: 91:5a God is voor de dichter een S teun en Toeverlaat.
Hij kan volledig op Hem vertrouwen. Daarom hoeft
hij nergens bang voor te zijn. Zijn tent: zijn woning
is veilig. Wat een rust en zekerheid als we in al
onze omstandigheden op de Heere vertrouwen.

Tekst: Jesaja 43:2b God heeft een zondig volk lief. Hoe kan dat? Omdat
Hij het in Zijn verkiezende liefde heeft geformeerd,
bij naam geroepen en zijn Naam eraan verbonden.
Dat is genade. Daarom kan het er diep onderdoor
moeten gaan, door vuurvlammen heen, maar Hij zal
niet toelaten dat het erin ten onder zal gaan. Wat
een zekerheid zo'n God te mogen toebehoren.

Code: B4.13

Psalm: 91:5 Engelen zijn beschermende dienaren van God voor
de gelovigen. Midden in de gevaren van vijandige
machten, de satan en de wereld bijvoorbeeld, strijden
ze voor hun behoud.

Tekst: De beden in het Onze Vader worden verhoord, omdat
God de Gever en de Bezitter is van het Koninkrijk
der hemelen. Hij zorgt door Christus' werk voor onderdanen
in zijn Koninkrijk en bekeert en bewaart ze door Zijn
kracht. Hij verlost ze van de boze. Hij zorgt ook
voor heerlijkheid, de glorie van zijn Naam, nu en eeuwig.
Amen: dit is vast en zeker.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.14

Psalm: 93:4 De Heere een machtig God, altijd trouw aan wat
Hij belooft. Hij doet wat Hij zegt. Zijn heiligheid
is de eeuwen door en sieraad en een eer voor Zijn
huis. Zijn huis : waar Hij woont en Zijn volk vergaderd
is. Destijds de tempel, nu Zijn gemeente. Daar zie
je de glans van Zijn heiligheid stralen.

Tekst: Psalm 50:15 De dichter spoort aan om de Heere in een angstige
situatie aan te roepen. Hij belooft dat Hij dan redding
zal geven met als gevolg dat zo'n verloste Hem
zal eren door Hem de dank toe te brengen.

Code: B4.15

Psalm: 130:4a De vromen, de ware gelovigen onder Israel, mogen
in hun nood hun verwachting op de Heere stellen.
Vanwege Zijn grote goedheid zal Hij hen zeker verlossen.

Tekst: Johannes 1:14a Het Woord, Christus, is Mens geworden. Mens in
zijn zwakheid en sterfelijkheid. Zo heeft Hij op aarde
onder de mensen verkeerd. En hoewel Zelf zonder
zonde, is Hij door zijn Vader tot zonde gemaakt.
Daarom Zijn lijden en het dragen van Gods toorn
over de zonden.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.16

Psalm: 130:4 Als het volk Israel in het gebed zijn ongerechtigheden
aan de Heere beleed, dan vergaf Hij die. De dichter
verlangt dat de Heere op zijn gebed ook zijn ongerechtigheden
vergeeft. Kennen wij dit verlangen ook?

Tekst: Numeri 24:17b Heersers werden in het oude Oosten vaak met sterren
vergeleken. Een scepter is een symbool van vorstelijk
gezag en heerschappij. We kunnen denken aan
het koningschap en koninkrijk van David. Maar gelijk
profeteert Bileam hier van het Koningschap en het
Koninkrijk van de Heere Jezus Christus.

Code: B4.23

Psalm: 81:12 Je mond openen: bidden. Vrijmoedig eis en: met
sterke aandrang openhartig iets vragen aan de Heere.
Daarbij Hem wijzen op de trouw van Zijn verbond.
De Heere geeft royaal wat Hij beloofd heeft en waar
we om verlegen zitten. Denk aan de beloften van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bij onze doop.

Tekst: Johannes 1:29 Johannes wijst naar het Lam van God, de Heere
Jezus Christus. Hij zal Zich als een lam laten slachten
aan het kruis. De zonden van allen uit heel de wereld,
die in Hem zullen geloven, neemt Hij op Zich. Hij
draagt hun straf om hen ervan te verlossen.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.24

Psalm: 9:1 De dichter geeft met heel zijn hart de Heere blijmoedig
lof en eer. Met mond en hart, vanuit zijn innerlijk,
vertelt hij Gods wonderen. Zijn wij zo'n getuige van
Gods grote daden in Christus?

Tekst: Psalm 23:5b Het was in het Oosten een vorm van beleefdheid
als de gastheer olie, een soort welriekende zalf, op
het hoofd van zijn gasten goot. Olie is in de Bijbel
ook vaak een symbool van de Heilige Geest. Profeten,
priesters en koningen werden in het Oude Testament
ook gezalfd met olie. Ook de Heere Jezus werd
gezalfd met de Heilige Geest. Een overvloeide beker
wil zeggen dat je het bij God goed hebt. Hij geeft
overvloedig heil.

Code: B4.25

Psalm: 25:6a De Heere vrezen, is niet bang voor Hem zijn, maar
eerbied en respect voor Hem hebben. En Hem kinderlijk
vertrouwen en gehoorzamen. De dichter vraagt wie
dat van harte verlangt. Die zal merken dat de Heere
als Leidsman in zijn leven voorop gaat en hem leert
naar Zijn wil te wandelen en te handelen.

Tekst: Psalm 51:12 David heeft gezondigd. Zijn hart is onrein. Hij moet
innerlijk vernieuwd worden. Zelf kan hij zich geen
smetteloos hart geven. Alleen de Heere kan dat.
Daarom zijn gebed. Dat geldt ook voor zijn geest,
zijn gedachtewereld. God moet die zo maken dat
hij standvastig zal gehoorzamen aan Zijn wil.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.26

Psalm: 25:6 Wie de Heere vreest mag delen in Zijn eeuwig heil.
Ong es toord verwerven: er zonder onderbreking in
delen. Dat zal ook tot zegen zijn voor zijn nageslacht.
God g eheilig d zaad: het nageslacht dat de Heere
is toegewijd. Dat afgezonderd is van de wereld ( denk
aan de doop) en voor de dienst aan God wordt opgevoed.
Die zullen ook eens op Gods vernieuwde aarde mogen
wonen.

Tekst: Wie met intens verlangen om de gerechtigheid in
Christus verlegen zit en begeert dat al het onrecht
in eigen leven en op de wereld uitgebannen zal zijn,
zodat God weer krijgt waar Hij recht op heeft, die
zal dat begeerde ontvangen. God zal verzadigen,
in Zijn volle heil doen delen.

Code: B4.27

Psalm: 103:1a Gods grote en heilige Naam verheffen: boven alles
doen uitstijgen in lofzang. Daar spoort de dichter
zichzelf toe aan. Alles wat in hem is moet Hem
prijzen.

Tekst: Johannes 4:50b Een hoveling van de koning vraagt in Kana de Heere
Jezus om zijn doodzieke zoon in Kaperna&uuml; m
te genezen. Als Jezus zegt dat zijn zoon beter is
geworden, gelooft de man dat zonder dat hij het nog
gezien heeft. En hij wordt niet teleurgesteld. Zalig
wie zo gelooft. Zie Johannes 20: 29b.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.28

Psalm: 103:1 De dichter heeft verhoring op zijn gebed gekregen.
Heeft hij gebeden om vergeving van zijn misdaden
en genezing van een ziekte? Zie vers 2. In elk geval
mag hij deze weldaden , door God bewezen, niet
vergeten. De Heere moet ervoor geprezen worden.

Tekst: Psalm 33:9 Als God iets zegt of beveelt, dan gebeurt dat ook.
Zijn woorden zijn daden. Zo machtig en trouw is
Hij aan zijn Woord. Zo was het bij de schepping,
bij het omgaan met Zijn volk Israel, zo is het ook
vandaag als Hij door Zijn Woord spreekt.

Code: B4.30

Psalm: 80:11 Israel is van de Heere afgedwaald. De dichter vraagt
of de Heere als een trouw Herder zijn schapen tot
Zich terugbrengt, hen verlost van de dwaling en
het licht van Zijn vertroostend aangezicht over hen
laat schijnen.

Tekst: Johannes 10:11 Tegenover de slechte herders in Israel, de leiders
van het volk die de schapen misleiden, staat Jezus,
de goede Herder van Zijn schapen. Hij is geen huurling
die er bij het minste gevaar al vandoor gaat. Hij
offert Zich aan het kruis en geeft Zijn leven om de
Zijnen van hun vijanden te verlossen: de zonde,
de satan, de dood en de hel. Hij sterft om hun het
leven te geven. Wat rijk om een schaap van Zijn
kudde te zijn.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.31

Psalm: 16:6a E erlang : weldra, spoedig. Tegenover het levenspad
staat het pad naar de dood, waar we ons van nature
op bevinden. De dichter weet dat de Heere hem
daar niet aan zal prijsgeven. Hij zal hem de weg
naar het leven laten zien. In de druk verheugt hij
zich daar al over. Temeer omdat de Heere Zijn aangezicht
in genade tot hem keert. Jezus zei: Ik ben de Weg,
de Waarheid en het Leven. In Hem zien we het genadig
aangezicht van God naar zondaren stralen.

Tekst: Johannes 11:25b Als Jezus zegt dat Hij de Opstanding en het Leven
is dan betekent dat dat Hij de Bron is van de opstanding
en het leven. Niet pas in de toekomst, maar nu al
staan dode zondaren door het geloof in Hem op uit
hun doodstaat en krijgen ze deel aan het eeuwige
leven. Jezus werkt dit door zijn Woord en Geest.

Code: B4.32

Psalm: 16:6 Als de Heere in ontfermende liefde en genade naar
je kijkt, dan raakt dat je hart en loop je over van blijdschap.
Die momenten van blijdschap zijn in dit leven echter
maar kort. Niet volmaakt en telkens weer onderbroken
door moeiten, zorg en dergelijke. S traks in de hemel
zal de Heere Zijn kinderen volop en altijd door laten
delen in een stroom van liefde en geluk.

Tekst: Psalm 118:26a Zeg enen: iemand de zegen toewensen of begroeten,
een koning bijvoorbeeld. In Matthe&uuml; s 21: 9
wordt Christus bij Zijn intocht in Jeruzalem met deze
zegenspreuk onthaalt. Hij kwam met recht in de
Naam van de Heere tot de mensen.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.38

Psalm: Morgenzang:5 Het is de Heilige Geest Die ons duister hart verlicht.
Duis ter: we zien niet wie God is en wat Hij wil.
We zijn blind. Verlichten: De Geest verdrijft de duisternis,
zodat we oog en hart krijgen voor de dingen van
God en Christus. Het licht is gelijk aanduiding van
leven, nieuw eeuwig leven in Christus, het Licht van
de wereld.

Tekst: Lukas 22:27b We willen graag de belangrijkste zijn. Ook de discipelen
van Jezus willen dat. Jezus wijst erop dat de belangrijkste
in Zijn Koninkrijk iemand is die dient. De kleinste
is de grootste. Zo ben ik in jullie midden, zegt Hij.
Als Iemand Die dient. Jezus dient met Zijn leven.
Hij geeft het aan het kruis, opdat zondaren niet verloren
gaan, maar eeuwig leven ontvangen.

Code: B4.39

Psalm: 69:4a Het lijden van David wijst heen naar het lijden van
Christus. Voor Zijn eigen volksgenoten is Hij een
vreemde geworden. Ze doen alsof Hij een onbekende
is van Zijn bloedeigen volk. Niemand treft Hij op
Zijn lijdensweg aan als Zijn beschermer en behoeder.
Omdat de passie, het vuur voor het huis van Zijn
Vader Zijn leven verwoeste. Hij ging de dood in
om een volk in het Vaderhuis te krijgen.

Tekst: Johannes 18:8b Jezus geeft Zich vrijwillig over in de handen van
Zijn vijanden om te lijden en te sterven. Daarbij vraagt
Hij een vrije aftocht voor Zijn volgelingen. Hij wordt
gebonden, opdat zij in vrijheid gesteld worden. Hij
de dood, opdat zij blijven leven. Hier is Hij de Borg,
de Plaatsvervanger van de Zijnen.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.40

Psalm: 69:4 Jezus ondergaat op de weg naar het kruis felle spot
en smaad. Daarmee honen ze God, Die alles ziet.
Terwijl Hij weende en Zich onthield van spijze en
drank, overladen ze Hem nog meer met smaad, met
hoon.

Tekst: Johannes 19:30m Het is volbracht: een roep van overwinning. Jezus
verklaart dat Hij de schuld van Zijn volk heeft betaald,
de zonde verzoend, de staten verslagen. Nu kan
Hij straks op Pasen de dood in al zijn vormen ( tijdelijk,
geestelijk, eeuwig) achter Zich laten. Aan al de
eisen om de zaligheid te verwerven voor zondaren,
is voldaan. Volbracht, alles wat wij hebben doorgebracht,
verzondigd.

Code: B4.41

Psalm: 75:1 De Heere alleen wordt de lof toegebracht. De reden
is dat Zijn Naam, dat is Hijzelf, Die alle eer toekomt,
dicht bij Zijn volk is. Dat maakt blij. En dat geeft
alle reden om de wonderen die Hij gedaan heeft,
in het land te vertellen.

Tekst: Lukas 24:34a De Heere is echt opgestaan uit de doden. Dat is
de Paasjubbel van de Emma&uuml; sgangers, die
ze bij hun terugkeer te Jeruzalem aan de discipelen
overbrengen. Ze hadden hem zelf als de Levende
ontmoet onderweg en thuis.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.42

Psalm: 116:1 Gedreven door de liefde tot de Heere, bidt de dichter
vanuit zijn nood tot de Heere. Hij pleit daarbij op Zijn
trouw en weet dat de Heere op grond daarvan naar
zijn stem hoort. Zijn oor neigen: luisteren. Dat hij
in nood zit, blijkt uit het feit dat hij smeekt en klaagt.
Dat doet hij dag in dag uit. En dan helpt de Heere
hem en redt hem voortdurend weer uit zijn noden.

Tekst: Johannes 21:17m Petrus heeft zijn Meester drie keer verraden met
vloeken en eedzweren. Jezus zoekt hem echter
na Zijn opstanding weer op. Hij heeft hem blijkbaar
niet losgelaten, hoezeer Petrus het had verdiend.
Jezus wil weten of Petrus nog van Hem houdt. Drie
keer de vraag: Hebt gij Mij lief. En dan blijkt dat
de liefde tot zijn Meester toch diep in zijn hart zit.
Zelf durft hij dat niet te zeggen. Daarom: Heere,
U weet wat er in mij leeft. U weet immers alles.
Is die liefde ook in ons hart?

Code: B4.18

Psalm: 105:4a Het volk dat ui Abraham is voortgekomen ( gesproten)
is het volk Israel. De Heere heeft dit volk veel gunsten
gegeven. Ze mochten genieten van Zijn genadige
gaven en daden.

Tekst: Esther 2:17a Ahasveros, de koning van de Meden en de Perzen,
hield heel van Esther. Zij verwierf boven alle andere
meisjes zijn goedheid en genegenheid.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.19

Psalm: 105:4 Behalve Abraham is ook Jakob de stamvader van
het volk Israel. Ze worden daarom zijn kinderen
genoemd. Hij heeft dit volk uitverkoren. Vanwege
Gods genadige zegeningen hebben ze alle reden
de Heere, hun God, te eren. Vervaren is een oud
Nederlands woord en betekent: doen vrezen, bang
maken. Als God Zijn gericht, Zijn oordelen over
de aarde laat gaan, dan geeft dat vrees bij de heidenvolken.

Tekst: Esther 5:2a Haman wil het volk Israel uitroeien. Esther gaat
wil dit verhinderen en gaat onaangekondigd bij haar
man, koning Ahasveros, op audientie. Is ze welkom?
Ja, want de koning reikt haar zijn gouden scepter
toe als teken dat ze zijn gunst, zijn genegenheid
had gewonnen.

Code: B4.20

Psalm: 124:4 Israel is vaak bedreigd door vijandige volken. Zoals
een vogelvanger een klapnet spant om een vogel
te vangen, zo hebben die volken Israel in hun net
willen vangen. Maar dat lukte niet. De Heere bevrijdde
Zijn volk. Ze hebben erom gebeden en de almachtige
S chepper van hemel en aarde luisterde. Hij is immers
sterker dan alle volken bij elkaar. Ook vandaag mogen
we het te midden van vijandschap van deze Heere
biddend verwachten.

Tekst: Esther 7:10 Haman, die van plan was om Israel, het volk van
God, uit te laten roeien, komt zelf als straf op een
gruwelijke wijze aan zijn eind: hij wordt opgehangen
aan een galg. Zodoende blijft Israel gespaard. Gods
volk kan het moeilijk krijgen in deze wereld, maar
de Heere zal ervoor zorgen dat het nooit ten onder
gaat.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.43

Psalm: 119:3a Een gebed om de hulp en de leiding van de Heilige
Geest op alle wegen die de dichter gaat. Dan zal
Hij in het spoor van Gods geboden gaan en hoeft
hij niet bang te zijn voor verdwalen en voor Gods
straf.

Tekst: De Heere Jezus is naar de hemel gegaan en regeert
vandaar alle dingen. De geschiedenis van kerk en
wereld ligt in Zijn handen. Met onze natuurlijke ogen
zien we daar niets van. Dan lijkt het alsof alles in
de wereld en onder de mensen zijn eigen gang gaat.
Dat satan, zonde en andere negatieve krachten het
voor het zeggen hebben. Maar wie geopende ogen
gekregen heeft door de Heilige Geest, ogen van
het geloof, ziet door het venster van de Bijbel Jezus
op de troon in de hemel zitten, met eer een heerlijkheid
gekroond.

Code: B4.44

Psalm: 119:3 Wie Gods wetten overtreedt, durft uit schaamte niet
naar God te kijken. Je haalt als het ware een bedekking
over je gezicht. Maar zo moet het niet, zegt de dichter.
De Heilige Geest laat zien dat Gods geboden vol
zijn van Zijn liefde en tot liefde aansporen. De Heere
wil bewaren voor ontsporing en verongelukken op
onze levensweg. Daarom bidt de dichter om de
hulp en leiding van de Heilige Geest.

Tekst: Handelingen 2:4a Pinksteren is het feest van de vervulling. De Heilige
Geest wordt uitgestort en Hij neemt intrek in de zondige
harten en levens mensen. Paulus bedoelt hetzelfde
als hij in Galaten 2: 20 zegt: Christus leeft in mij.
Door het werk van de Heilige Geest heb ik Christus
nodig voor mijn zaligheid. Iedereen mag bidden
om dit vol worden met de Heilige Geest.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.45

Psalm: 133:3 Geweldig als er in een gemeente, in een gezin, in
ons persoonlijk leven liefde, gewerkt door de Heilige
Geest, woont. Daar geeft de Heere Zijn zegen. Met
name de zegen van Zijn heil, Zijn reddende genade
en het eeuwige leven. De zegen ook van vrede
onder elkaar.

Tekst: Handelingen 4:32a Door de Pinkstergeest ontstaat er een levende gemeente
van mensen die door het geloof aan Christus verbonden
worden en ook van binnenuit, met hart en ziel, aan
elkaar verbonden worden. Dit uit zich in liefde tot
en dienstbetoon aan elkaar. De Heilige Geest werkt
eensgezindheid, harmonie.

Code: B4.33

Psalm: 42:5a De dichter gaat er zwaar onderdoor. Het is alsof
golven van ramp over hem heenslaan. Vijanden
bespotten hem. Maar hij weet: de Heere geeft uitkomst.
Hij laat hem Zijn gunst, genade, ervaren. Daar vertrouwt
hij op en daar zal hij van zingen. Zo ook Christus
op Zijn lijdensweg.

Tekst: Romeinen 10:17 God werkt altijd door middelen. Door - biddend -
te luisteren naar Zijn Woord werkt Hij het geloof
in ons hart. Daar zit het werk van de Heilige Geest
achter. Hij werkt het vertrouwen op de Heere, terwijl
wij luisteren naar de Bijbel.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.34

Psalm: 42:5 Zelf in de nacht: dat is in de uiterste nood, zingt
de dichter God de lof toe. Zijn verwonde hart brengt
hij bij de Heere. Hoe kan dat? Omdat hij zijn verwachting
op Hem stelt. Denk aan Paulus en S ilas in Handelingen
16: 25. Ze zingen in de nacht, in de kerker.

Tekst: Lukas 19:10 De Zoon des mens en: de Heere Jezus, Die Mens
is geworden. En dat om mensen die door eigen
schuld God zijn kwijtgeraakt en als ze zo door leven
voor eeuwig verloren gaan, op te zoeken en zalig
te maken. Door Zijn Woord zoekt Hij ook ons om
ons eeuwig gelukkig te maken, te redden van het
eeuwig verderf.

Code: B4.35

Psalm: 121:1 Dit is een berijming van het gebed dat Jezus Zijn
discipelen leerde: Uw Koninkrijk kome. Gods Koninkrijk
verschijnt straks in volle luister als Jezus terugkomt.
Maar het is er ook nu al in levens van mensen die
in Hem geloven. S atan, de overste van de wereld,
zal straks geen enkele macht meer hebben. Maar
nu al wordt een kind van God verlost van zijn heerschappij.
En dat alles met het doel dat God overal de lof wordt
toegebracht.

Tekst: Christus gaat naar de hemel. Maar met Zijn Geest
en Woord blijft Hij bij Zijn Kerk. Hij beschermt en
bewaart de Zijnen op elk moment en in iedere situatie.
Totdat Hij straks terugkomt en alle dingen nieuw
maakt.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.36

Psalm: Gebed des Heeren:3 Wat prachtig als heel de wereld Gods lof zou bezingen.
Dat wordt volle werkelijkheid als her Koninkrijk van
God tot z'n voltooiing komt. Dat gebeurt na Jezus
wederkomt, als alle vijanden van God, inclusief de
satan in de hel geworpen zijn. Dan wordt de aarde
weer vol van de kennis en heerlijkheid van God.
Hij is dan alles en in allen. Dan geen zonde en gevolgen
van de zonde meer. Laten we dit gebed blijven bidden,
ook voor onszelf.

Tekst: Psalm 119:46 Wat schamen zich veel mensen om goed te spreken
van de Heere tegenover anderen. Deze dichter niet.
Zelf voor koningen zal hij getuigen van Gods daden
en Zijn wil, samengevat in Zijn geboden. Ook Paulus
heeft getuigd voor hoog geplaatste personen tot
in Rome toe. En wij?

Code: B4.37

Psalm: 100:1 Heel de aarde wordt opgeroepen de Heere toe te
juichen, Hem te dienen met blijdschap en Hem de
eer te geven. Laat men tot Hem komen en Hem
een lofzang toezingen. Dat is heel de schepping
aan de S chepper verplicht. Toch zijn het alleen degenen
die de Heere kennen en vrezen die dit doen. Op
de nieuwe aarde zal aan deze oproep volmaakt gehoorzaamd
worden.

Tekst: Jesaja 42:4b Jesaja profeteert van de komst van de Knecht des
Heeren. Bedoelt is de komst van de Heere Jezus
Christus. De eilanden, je kunt ook zeggen: wereldwijd,
zal men uitzien naar Zijn leer, Zijn onderwijs. Hij
brengt als hoogste Profeet de leer der zaligheid.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: B4.21

Psalm: 119:10a De dichter belijdt dat hij hier op aarde een vreemdeling
is. Hij is op reis naar het hemelse vaderland, waar
God woont. Omringd door allerlei duistere machten
en krachten wil hij niet verdwalen en vraagt hij daarom
aan de Heere dat Zijn geboden hem de juiste richting
zullen wijzen. Ook wij mogen daarom bidden in
een donkere, gevaarlijke wereld.

Tekst: Jona 1:3a Jona moet van de Heere naar Ninev gaan om
daar te preken. Dat wil hij niet en daarom neemt
hij maatregels om te vluchten naar Tarsis, een stad
in S panje. Weg van het aangezicht van de Heere.
Weg dus bij God vandaan. Dat moet wel verkeerd
aflopen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te
vrezen.

Code: B4.22

Psalm: 119:10 De dichter die te maken heeft met vijanden, ziet vaak
met intens verlangen uit naar het moment dat God
degenen die s nood = boosaardig, misdadig van
Hem en Zijn Woord afwijken, voor Zijn rechtbank
roept en straft.

Tekst: Jona 4:2b Jona erkent tegenover de Heere de reden, waarom
hij naar Tarsis vluchtte, in plaats van naar Ninev
te gaan. De reden is dat hij wist dat de Heere genadig
en barmhartig, lankmoedig ( geduldig) en groot van
goedertierenheid was en dat Hij berouw zou hebben
over het kwaad. Hieruit blijft dat hij de Ninevieten
het heil niet gunde. God wil Zijn genade en barmhartigheid
immers aan grote zondaren bewijzen. Ook in onze
tijd.

Uitleg bij Psalm en tekst


