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Psalm 108: 1
1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
…

Psalm 108: 1
Gij , zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
En met gezang mijn God genaken.

Psalm 89: 1 
1.'k Zal eeuwig zingen van Gods 
goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden 
door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe 
gunstbewijzen 
…

Psalm 89: 1 
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid 
zal rijzen; 
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal 
wijken, 
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of 
bezwijken.       

Psalm 89: 8 
8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht 
van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere 
toegebracht; 
wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' 
eerkroon dragen 
…

Psalm 89: 8 
door U, door U alleen, om 't eeuwig 
welbehagen, 
want God is ons ten schild in 't strijdperk 
van dit leven,
en onze Koning is van Isrels God gegeven. 
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Exodus 31: 10- 16
10. de ambtskleding, de geheiligde 
kleding van de priester Aäron, de kleding 
van zijn zonen om daarin als priester te 
dienen,

Exodus 31: 10- 16
11. de zalfolie en het geurige reukwerk 
voor het heiligdom. Overeenkomstig alles 
wat Ik u geboden heb, moeten zij het 
maken.
De heiliging van de sabbat
12. Verder zei de HEERE tegen Mozes:

Exodus 31: 10- 16
13. U dan, spreek tot de Israëlieten en 
zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht 
nemen, want dat is een teken tussen Mij 
en u, al uw generaties door, zodat men 
weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt.

Exodus 31: 10- 16
14. Ja, u moet de sabbat in acht nemen, 
want die is voor u heilig. Wie hem 
ontheiligt, moet zeker gedood worden, 
ja, ieder die op die dag werk verricht, die 
persoon moet uitgeroeid worden uit het 
midden van zijn volksgenoten.

Exodus 31: 10- 16
15. Zes dagen zal er werk verricht 
worden, maar op de zevende dag is het 
sabbat, een dag van volledige rust, heilig 
16. Laat de Israëlieten dan de sabbat in 
acht nemen, door de sabbat te houden, 
al hun generaties door, als een eeuwig 
verbond.

Mattheüs 17: 22-27
Tweede aankondiging van het lijden
22. Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus 
tegen hen: De Zoon des mensen zal 
overgeleverd worden in de handen van 
mensen.
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Mattheüs 17: 22-27
23. En zij zullen Hem doden, maar op de 
derde dag zal Hij opgewekt worden. En 
zij werden erg bedroefd.

Mattheüs 17: 22-27
De tempelbelasting
24. Toen zij Kapernaüm binnengekomen 
waren, gingen zij die de twee drachmen 
inden, naar Petrus toe en zeiden: Betaalt 
uw Meester de twee drachmen niet?

Mattheüs 17: 22-27
25. Hij zei: Jawel. En toen hij in huis 
gekomen was, was Jezus hem voor en 
zei: Wat denkt u, Simon? De koningen 
van de aarde, van wie ontvangen zij tol of 
belasting, van hun zonen of van 
vreemden?

Mattheüs 17: 22-27
26. Petrus zei tegen Hem: Van vreemden. 
Jezus zei tegen hem: Dan zijn de zonen 
dus vrijgesteld.
27. Maar om hun geen aanstoot te 
geven: ga naar de zee, werp een vishaak 
uit, en pak de eerste vis die bovenkomt. 

Mattheüs 17: 22-27
Doe zijn bek open en u zult een stater 
vinden. Neem die en geef hem aan hen 
voor Mij en voor u.

Joh. de Heer 592: 1,2 en 3
1. Diep, o God, in 't stof gebogen,
schuldig voor Uw hoog gericht,
vloeien tranen uit onz ogen,
dekt de schaamt' ons aangezicht.
't Zondig stof ontvangt genâ’.
…
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Joh. de Heer 592: 1,2 en 3
Jezus sterft op Golgotha!
Voor een wereld, diep verloren,
geeft God Zijne Eengeboren'. 

Joh. de Heer 592: 1,2 en 3
2. Om van zond' ons te bevrijden,
stierf Gods Zoon de wreedste dood;
wie zijn hart Hem toe wil wijden,
houde, wat Zijn mond gebood.
Hoe de zond' ons ooit omring’,
…

Joh. de Heer 592: 1,2 en 3
Jezus, dat Uw liefd' ons dring';
woudt G' uit liefde voor ons sneven,
dat wij eeuwig voor U leven!

Joh. de Heer 592: 1,2 en 3
3. Jezus, Uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles, alles derven,
blijft Uw liefd' ons bij in smart.
Och, wanneer mijn oog eens breekt,
…

Joh. de Heer 592: 1,2 en 3
't angstig doodzweet van mij leekt,
dat Uw bloed mijn hoop dan wekke
en mijn schuld voor God bedekke.

Toonhoogte 247
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
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Toonhoogte 247
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Toonhoogte 247
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Toonhoogte 235: 1,2,4 en 5
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Toonhoogte 235: 1,2,4 en 5
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.

Toonhoogte 235: 1,2,4 en 5
4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud'.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Toonhoogte 235: 1,2,4 en 5
5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon'.
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