Totaaloverzicht uitleg psalmen en teksten
Rooster: C3
Periode: 2018/2019
Code:

T-C5

Psalm: 96:1a

Alle inwoners, ook de heidenen op de aarde moeten
de Heere loven vanwege Zijn grootheid. Wat is
de Heere machtig, de olie van de weduwe houdt
niet op.

Tekst:

De Heere zorgt! Niet alleen voor de Joden, maar
ook voor heidenen, vreemdelingen. En in het bijzonder
voor weduwen en weduwnaren.

146:9a

Code: T-C6
Psalm: 96:1

Tekst:

1 Johannes 1:7b

Als je God liefhebt, dien je Hem met je hart, maar
ook met je mond. Vertel aan anderen, dat er bij God
genezing is. Net zoals dat meisje het vertelde aan
Naaman. Een voorbeeld!
Ons hart is melaats door de zonden. De Heere Jezus
kan en wil ons daarvan genezen! Niet half&hellip;
Naaman werd helemaal beter. Vlucht naar Hem
toe om een schoon, nieuw hart.

Code: C3.1
Psalm: 9:11a

Tekst:

Matthes 9:13b

Code: C3.2
Psalm: 9:11

Tekst:

Markus 9:23

Met Sion wordt de berg der heiligheid bedoelt. Met
Sion wordt de berg der heiligheid bedoelt.
God roept g
n goede mensen, maar zondaren!
Rachab de hoer wordt gebruikt in het heilsplan van
God. Als je Gods stem hoort wil je Hem gaan gehoorzamen
en dienen.

Vertel Gods wonderen aan alle mensen. Het volk
Israel richt een gedenkteken op bij de Jordaan. Elke
keer als ze daar langs kwamen konden ze weer
terugdenken hoe goed de Heere is.
Geloven: alles wat onmogelijk is bij de mensen,
dat is w l mogelijk bij God! Het water in de Jordaan
ging opzij, toen de priesters hun voeten in de rivier
zetten werd deze droog.

Code: C3.3
Psalm: 87:1a

Tekst:

Hebreen 11:30a

Code: C3.4
Psalm: 87:1
Tekst:

Jozua 7:19m

Jericho heeft hele dikke muren, ze lijken ook onwrikbaar,
niet van hun plaats te krijgen. Maar God is de Sterkste.
Hij overwint! ( onwrikb're vastigheden; verwijst naar
de tempelberg)
Geloven is vertrouwen op de Heere, zien op Zijn
macht. Jericho, de stad met zijn enorme muren,
viel in puin. Zou iets voor de Heere ( vandaag) te
wonderlijk zijn?

De Jakobs steden; dat is Israel.
God laat niet met Zich spotten. Achan wordt gestenigd
omdat hij God van Zijn eer beroofd door Hem niet
te gehoorzamen. Geef God de eer, luister naar Zijn
stem.

Code: C3.5
Psalm: 46:6a

Tekst:

Matthes 22:37a

Code: C3.6
Psalm: 46:6

Tekst:

Matthes 22:39b

Als de Heere met je is, dan ben je veilig. Zo is het
volk Israel nu ook veilig als ze strijden tegen Ai.
Dan overwinnen ze, want God is een machtige God.
( legerscharen = legers)
Iemand liefhebben kan niet met een half hart. Houd
geen zonde aan de hand, God w
t het. Belijd
je zonden en geef God je hele hart. Dan is Hij in
Christus zeer nabij.

De Heere zegt tegen Gideon: omdat Ik met je ben,
daarom zul je de Midianieten verslaan. Vertrouw
op Hem! God is een Burg, dat betekent een plaats
van veiligheid.
Als Gods liefde in je hart wordt uitgestort loopt je
hart over. Dan ga je van die liefde uitdelen/ vertellen
aan anderen. Dat is cht je naaste liefhebben.

Code: C3.7
Psalm: 136:3a

Tekst:

1 Korinthe 1:31b

Code: C3.13
Psalm: 136:3

Tekst:

Filippenzen 4:6a

Buig need'rig voor Hem neer. Als wij klein zijn, dan
is Hij groot. Gideon behaalde de overwinning met
maar 300 man. Zonder, paard, zonder wagen, maar
met God, de Opperheer!
We moeten ijverig zijn in het prijzen van Gods Naam.
Niet in onze naam, maar in Zijn Naam moeten we
roemen. 'Ere wie ere toekomt&hellip; ' God gaf de
overwinning.

De daden van de Heere zijn wonderlijk. Denk aan
het eten wat de raven brengen. Zijn Naam moet
eeuwig, altijd alle eer ontvangen. Vroeg en spa:
komt van spade, betekent laat.
De Heere zorgt elke dag voor Elia en voor ons. Daarom;
wees niet bezorgd! Wees niet met angstige gedachten
bezet, maar vertrouw op de Heere.

Code: C3.14
Psalm: 111:3a

Tekst:

Gods wonderen moeten we ons steeds weer herinneren.
Het wijst ons op wie de Heere is: barmhartig en
genadig. Dat heeft de weduwvrouw ook beleefd;
nu weet ik&hellip; zegt ze.

1 Thessalonicensen 5:18aWat God doet is goed, ook al begrijpen we dat niet

altijd. We moeten God leren danken, in voor- n
tegenspoed! Want dat is de wil van God, in Christus
Jezus.

Code: C3.15
Psalm: 111:3

Tekst:

1 Koningen 18:39b

Ook in deze geschiedenis laat God door een wonderteken
zien dat Hij echt God is.
Het gaat om Gods eer, daarom verlangt Elia naar
een antwoord van God. Zodat het volk zal erkennen
wie God is. Ook wij moeten buigen: de HEERE
is God!

Code: C3.16
Psalm: 17:8a

Tekst:

Lukas 5:27b

Code: C3.17
Psalm: 17:8

Tekst:

Psalm 73:24b

Uw lof ontvouwen betekent uiteenzetten. Verlangen
om God alle lof te geven.
Elia moet vluchten en is moedeloos. Hij wil liever
sterven. Maar God zegt: Volg Mij! De Heere bemoedigd
hem, er zijn nog 7000 mensen die niet hebben gebogen
voor de Baal.

In gerechtigheid aanschouwen betekent gerechtvaardigd.
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld: vol van de gelijkenis
met God. Wat een uitzicht, ook voor ons?
In heerlijkheid: De Heere Jezus zien, aan de rechterhand
van Zijn Vader. Hem zien zoals Hij is&hellip; en
altijd bij Hem wezen. Elia ging de Heere tegemoet
in een vurige wagen.

Code: C3.18
Psalm: Lofzang van Maria:3a

Tekst:

Lukas 1:13m

Code: C3.19
Psalm: Lofzang van Maria:3

Tekst:

Lukas 1:37

Verwacht barmhartigheid ( hulp) van de Heere. Want
Hij is barmhartig.
Zacharias heeft gebeden voor het volk om de komst
van de Zaligmaker.

De zaligheid wordt bereid: de Heere Jezus zal geboren
worden.
Hoe zal het kunnen? Maria is niet getrouwd. Maar
bij God zijn alle dingen mogelijk. We kunnen dit
niet begrijpen. God vraagt wel van ons dat we het
geloven.

Code: C3.20
Psalm: Lofzang van Zacharias:5a Zacharias zingt over Gods genade. God zoekt naar
verdwaalden&hellip;
Tekst:

Jesaja 60:1a

Zoals de zon opkomt, het wordt een nieuwe dag.
Zo is de geboorte van de Heere Jezus, als het Licht
der wereld. Is het ook al licht in jouw hart geworden
omdat Hij binnen kwam?

Code: C3.21
Psalm: Lofzang van Zacharias:5 We liggen in de Schauw ( schaduw) van de dood.
De Heere Jezus opende de weg ten leven ( Vredespad) .
Wandelen wij op die weg?
Tekst:

Lukas 2:10a

Grote blijdschap! Door de komst van de Heere Jezus
kunnen we zalig worden.

Code: C3.22
Psalm: Lofzang van Simeon:1a Simeon kan nu in vrede heengaan, sterven, God
heeft hem verhoord.
Tekst:

Lukas 2:30

Code: C3.23
Psalm: Lofzang van Simeon:1

Tekst:

Johannes 1:29m

Uw zaligheid: dat is de Zaligmaker Zelf, die de zaligheid
bracht.

Zo lang verbeid, verwacht. Maar God doet wat Hij
belooft!
Het paaslam en de dagelijkse offers wezen al naar
de komst van de Heere Jezus. Nu is Hij gekomen,
Johannes wijst Hem aan: Hij is de beloofde Messias.
( her) kennen wij Hem?

Code: C3.24
Psalm: 81:12a

Tekst:

Matthes 28:20a

Code: C3.25
Psalm: 81:12

Tekst:

Openbaring 21:4a

Open je mond, alles wat je nodig hebt mag je vragen!
Niet omdat wij het hebben verdiend. Maar vanwege
Gods trouwverbond, het komt van Zijn kant, gen&aacute; de.

Met Zijn godheid, genade, majesteit en geest is Hij
altijd nabij Zijn discipelen en &aacute; llen die Hem
liefhebben. Hij zorgt voor hen en helpt in nood, zo
ook op deze bruiloft.

De Heere geeft zelfs meer dan je verwacht, overvloedig.
Ja&iuml; rus vroeg om genezing. De Heere Jezus
wekte het dochtertje op uit de dood. Ga met al je
zorgen naar de Heere toe.
De mensen huilen om het sterven van Tal&iacute; tha.
In de hemel zal God alle tranen wegwissen en er
zullen daarna nooit geen tranen meer zijn. Alleen
diepe vreugde in God.

Code: C3.26
Psalm: 21:13a

Tekst:

Johannes 9:25b

Code: C3.27
Psalm: 21:13b

Tekst:

Johannes 14:6a

Zing, uit dankbaarheid, tot eer van de Heere, dat dringt
door tot in de hemel.
E n ding weet ik&hellip; Blind; ziende. Dood;
levend. Weten wij dat ook?

Zing over Gods kracht en macht. Zo wordt Zijn
Naam verhoogd en geloofd.
De Heere Jezus &iacute; s de weg, de waarheid en
het leven. Hij is de oorsprong en de gever van het
eeuwige leven. Hij is God Zelf, dat laat Hij door het
wonder bij Lazarus ook zien.

Code: C3.28
Psalm: 21:13

Tekst:

Johannes 10:11a

Code: C3.9
Psalm: 105:5a

Tekst:

Matthes 11:29b

Het is goed om de Heere te loven, dan geef je God
de eer om wie Hij is.
De Goede Herder is de Heere Jezus. Hij zoekt het
verlorene.

Tot in het duizendste geslacht geeft het altijd maar
doorwerken van Gods trouw aan. Ook voor Ruth,
de Moabitische is de Heere trouw.
Ruth vindt het werk, aren oprapen achter de maaiers,
niet te min. Ze lijkt zo op de Heere Jezus, Hij is
ook nederig van hart, Hij kwam om te dienen. Lijken
wij op Hem?

Code: C3.10
Psalm: 105:5

Tekst:

Filippenzen 4:9b

Code: C3.42
Psalm: 72:8a

Tekst:

1 Koningen 1:30b

God werkt Zijn plannen uit. Ruth wordt een schakel
in de lijn van de geslachten van de Heere Jezus.
Daarom is er nu genade, van geslacht tot geslacht,
van kind, tot kind.
Boaz wordt de Losser van Ruth, ze krijgt zo Elim lechs
erfenis. De Heere Jezus wil de ver( Losser) zijn
van zondaren. Door Hem is er Vrede met God en
een eeuwige erfenis, deel aan alle weldaden van
de Heere Jezus.

Psalm 72 is een gebed voor Salomo. 'Leve de koning'
hoor je wel eens onze koning toeroepen. Hier bidt
het volk dat de koning eeuwig zal leven. Dat iedereen
met diep ontzag tot hem bidt. Meer dan Salomo
is de Heere Jezus Christus van wie echt gezegd
kan worden dat Hij eeuwig leeft. Ons past ook diep
ontzag voor Hem. Laten we ook bidden voor onze
koning en allen die ons regeren.
Koning David zweert bij de Heere dat zijn zoon Salomo
hem zal opvolgen als koning over Israel. Zo had
God het ook bevolen en zo zal niemand anders in
het huis van David op de troon komen. Totdat straks
de grote Zoon van David, de Vredevorst Jezus Christus,
die troon zal bestijgen. Eeuwig bloeit immers de
gloriekroon op het hoofd van Davids grote Zoon.

Code: C3.43
Psalm: 72:8b

Tekst:

1 koningen 3:12a

Code: C3.44
Psalm: 72:8c

Tekst:

1 koningen 6:13a

Koning Salomo werd alom in de toenmalige wereld
als een groot heerser erkend. Van heinde en ver,
zelfs uit Scheba, bracht men hem kostbaarheden
zoals goud. Denk maar aan de koningin van Scheba.
Zouden wij niet de grootste Koning, de Heere, alles
geven wat Hem toekomt: ons hart, ons leven? En
zouden we Hem niet dagelijks zegenen, dat wil zeggen:
loven en prijzen?
De Heere verschijnt in een droom aan Salomo en
zegt dat hij mag vragen wat Hij hem zal geven.
Salomo vraagt om een wijs hart. Hij is nog jong
en onervaren. En hij moet een groot volk besturen.
Hij weet, daarvoor heb ik een scherp onderscheidingsvermogen
nodig om goed en kwaad van elkaar te kunnen onderscheiden.
Hij denkt dus niet aan zijn eigen belang. Deze wens
vindt goedkeuring bij de Heere. Hij krijgt er zelfs
bij waar hij niet om gevraagd had: een lang leven,
veel rijkdom en overwinningen op zijn vijanden.

De zegen van de Heere werd in Israel ook ervaren
in stoffelijke dingen zoals het groeien van het koren
en andere gewassen onder de warme zonnestralen.
Zien wij nog in alles wat er groeit en waardoor we
ons kunnen voeden Gods zegenende hand?
Wat David niet mocht, deed zijn zoon Salomo: een
huis, een tempel bouwen voor de Heere. Toen die
klaar was beloofde de Heere dat hij in het midden
van de Israelieten zou wonen en Zijn volk niet meer
zou verlaten. Wat een wonder. Ook vandaag heeft
God een volk dat Hem vreest en dient. Hij woont
in de harten van Zijn kinderen.

Code: C3.45
Psalm: 72:8

Tekst:

1 Koningen 10:6b

Code: C3.32
Psalm: 22:16a

Tekst:

Jesaja 53:5a

Gods zegen werd niet alleen gezien in het groeien
van het koren, maar ook gehoord in het ruisen van
het koren als de wind erover waait. Een geluid zoals
dat ook te horen wat op de op de berg Libanon als
de wind door de bossen waaide. Ook in de natuur
is Gods stem te horen. Wij zeggen bijvoorbeeld:
het regent. De gelovige Israeliet zegt: de Heere
laat het regenen, waaien, donderen.
Nadat de koningin van Scheba van Salomo's wijsheid
en rijkdom gehoord heeft, komt ze van ver naar hem
toe om zelf zijn wijsheid te horen en zijn rijkdom
te zien. Ze erkent dat het waar is wat ze in haar
land allemaal over Salomo had gehoord. Wij horen
ook het Woord van de meerdere Salomo, de Heere
Jezus Christus vanuit de Bijbel. Wie bij Hem te
rade gaat en door het geloof gaat zien wie Hij is
voor zondige mensen die moet erkennen: Hij is de
Waarheid.

Zonder het Godd'lijk licht, dat is de Heilige Geest,
ziet niemand schoonheid in de Heere Jezus. De
mensen roepen; weg met Hem. We hebben de
leiding van de Geest nodig, zo alleen kan je ook
echt Gods Woord verder vertellen aan het nakroost,
het nageslacht.
Vanwege onze zonden moest Hij lijden, werd Hij
gegeseld en gekruisigd.

Code: C3.33
Psalm: 22:16

Tekst:

Psalm 22:2a

Code: C3.34
Psalm: 21:5a

Tekst:

Lukas 24:34a

Gods grote daden: Zijn heil ( vrede, zaligheid) en
Zijn gerechtigheid ( Zijn trouw en waarheid) . Waar
liet de Heere Jezus hier meer van zien, dan aan het
kruis?
De Heere Jezus werd verlaten, Hij had er alles voor
over&hellip; opdat wij nimmermeer van God verlaten
zouden worden.

Alle eer leek verloren toen de Heere Jezus in het
graf lag. Maar nu: het lege graf is een teken dat
Hij leeft, Hij is opgestaan. Hoe groot en schitterend
is Zijn eer! Zing, tot eer van Hem.
De Heere Jezus is niet gestolen, want dieven gaan
niet ordelijk en netjes te werk. Alle doeken liggen
keurig opgerold in het graf. Het is zeker: de Heer
Jezus is opgestaan!

Code: C3.35
Psalm: 21:5

Tekst:

Wat een majesteit en glans. De Heere Jezus is
opgestaan uit de doden. Hij is een alvermogend
Opperheer. Hij kan &aacute; lle dingen, Hij is de
Koning der Koningen.

1 Thessalonicensen 4:17bDe Heere Jezus zegt tegen Maria: ik vaar op tot

Mijn Vader en uw Vader. Wie de Heere Jezus kent
mag het weten: nog even&hellip; en dan zal ik voor
altijd bij Hem zijn.

Code: C3.36
Psalm: 116:1

Tekst:

Johannes 21:17m

Als je weet wie je zelf bent en blijft: zondaar, dan
ga je zingen van Zijn trouw. Hij neigt, buigt voorover,
om ons te horen. En Hij redt keer op keer! Kennen
we dat uit ervaring?

De Heere weet precies wat er in je hart leeft. Vertel
alles maar aan Hem, ook als je g
n liefde vindt. . .
Leg je hart dan ook open voor de Heere neer en vr&aacute; &aacu
om Zijn liefde. Petrus heeft het ook niet van zichzelf,
alles heeft hij ontvangen van de Heere.

Code: C3.11
Psalm: 116:4a

Tekst:

1 Samul 2:1b

Code: C3.12
Psalm: 116:4

Tekst:

1 Samul 3:10b

D'eenvoudigen dat zij die mensen die niet op zichzelf
vertrouwen maar op God. De Heere ziet om naar
mensen die het van Hem verwachten.
Samuel blijft in de tempel, afscheid. Toch verheugd
Hanna zich. Ze is verheugd in God. In God is echte
blijdschap, Hij gaf haar Zijn genade.

In de wereld, zonde vind je geen rust. Alleen als
God je verlost ken je ware rust.
Samuel luistert naar Gods stem. Een ontvankelijke
houding. Kennen wij dat ook nog in deze tijd? Samuel
krijgt hier een bijzondere roeping tot het ambt van
profeet.

Code: C3.37
Psalm: 24:4a

Tekst:

Johannes 14:2b

Code: C3.38
Psalm: 24:4

Tekst:

Psalm 68:20a

Verhoogt, o poorten: hoe hoger, hoe meer eer voor
de Koning. Eeuwige deuren verwijst naar de standvastigheid
van Gods Koninkrijk
Jezus is naar de hemel gegaan om daar alles voor
te bereiden voor de komst van de Zijnen. Ieder die
in Hem gelooft, mag in de hemel komen. Daar is
plaats voor je gemaakt.

Vorige week hebben we het eerste deel van deze
psalm geleerd. Een psalm die heel mooi past bij
de hemelvaart van de Heere Jezus.
De discipelen hebben gebeden om Gods leiding
wie ze moesten kiezen in de plaats van Judas. En
God verhoorde en wees Matthias aan. Dank Hem
voor alles wat Hij geeft.

Code: C3.39
Psalm: 72:11a

Tekst:

Handelingen 2:39a

Code: C1.34
Psalm: 72:11

Tekst:

Ps.96:3a

God stortte Zijn Geest overvloedig uit, wel 3000
mensen geloofden op die dag. Wie in de Heere Jezus
gelooft, die geeft God de eer. Ze worden voorbeeldfiguren
voor de wereld.
De belofte noemde Joel ook. En nog veel eerder
was het aan Abraham en zijn zaad beloofd. God
is trouw, van geslacht, tot geslacht.

Heidenen die tot geloof komen, worden aan de Heere
verbonden en Hij draagt hen op hun wegen. Ze worden
als getelden, mensen die Hem toebehoren, bij Zijn
verbondsvolk Israel ingelijfd. Ze horen bij dit volk
en gaan de naam van Sions kinderen, Gods uitverkoren
kinderen, dragen. Voor dat bij Israel ingelijfd worden,
ook vandaag nog, zie Romeinen 11: 17 en 18.
De dichter spoort het volk Israel aan de heidenenvolken
de eer, de heerlijkheid van hun God te vertellen.
Die heerlijkheid kwam openbaar door wonderen die
Hij onder Zijn volk verricht heeft. Israel moet dus
ook heidenen inwinnen voor Gods genade en heil.
Hebben wij die opdracht ook naar mensen om ons
heen? Hoe moet dat gedaan worden?

Code: C3.40
Psalm: 87:3a

Tekst:

Psalm 100:2a

Code: C3.41
Psalm: 87:3

Tekst:

Handelingen 16:31b

Uit alle landen zullen ze geloven in God en eenmaal
in Zijn hemel komen.
Lydia is vol van liefde en blijdschap tot God. Ze
vraagt of Paulus en Tim&oacute; the&uuml; s bij haar
komen logeren zolang ze in haar woonplaats zijn.
Zo wil ze iets teruggeven uit dankbaarheid.

Als je gelooft in de Heere Jezus is dat merkbaar.
Net zoals anderen het ( vaak) kunnen zien van wie
je een zoon of dochter bent. Zo zijn Gods kinderen
( van Sion) herkenbaar.
Geloven: van jezelf afzien en opzien naar Christus.
In Hem ligt alles vast, bij Hem is vergeving, de zaligheid
te vinden.

