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Gezang 292: 1 en 3

Gezang 292: 1 en 3

1. Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen.
Ach, wij vinden, waar wij staren,
niets bestendigs hier beneên!
…
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Op de weg, die wij betreden,
staat geen voetstap die beklijft.
Al het heden wordt verleden,
schoon 't ons toegerekend blijft.
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Gezang 292: 1 en 3

Gezang 292: 1 en 3

3. Dat de tijd hier 't al verover',
aan geen tijdperk hangt mijn lot.
Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God.
…
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Welk een ramp mij hier ook nader',
'k vind in U mijn rustpunt weer.
Gij blijft in uw Zoon mijn Vader,
wat verander', wat verkeer'.
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Psalm 146: 3 en 4

Psalm 146: 3 en 4

3. Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,
Vestigt op den HEER', zijn God.
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4. 't Is de HEER', Wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig, uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.
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Psalm 73: 13

Psalm 73: 13

13. Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
…
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Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

8

Schriftlezing: Genesis 7: 1 t/m 16

Schriftlezing: Genesis 7: 1 t/m 16

1. Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in
de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb
gezien dat u te midden van uw tijdgenoten
voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent.
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2. U moet voor uzelf van alle reine dieren
zeven paar nemen, een mannetje en zijn
vrouwtje; maar van de dieren die niet rein
zijn, één paar, een mannetje en zijn
vrouwtje;
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Schriftlezing: Genesis 7: 1 t/m 16

Schriftlezing: Genesis 7: 1 t/m 16

3. ook van de vogels in de lucht zeven paar,
mannelijk en vrouwelijk, om de soort op
heel de aarde in leven te houden.
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4. Want over nog zeven dagen zal Ik het op
de aarde veertig dagen en veertig nachten
laten regenen; en Ik zal al wat bestaat, wat
Ik gemaakt heb, van de aardbodem
verdelgen.
5. En Noach deed overeenkomstig alles wat
de HEERE hem geboden had.
12
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Schriftlezing: Genesis 7: 1 t/m 16

Schriftlezing: Genesis 7: 1 t/m 16

6. Noach was zeshonderd jaar oud toen de
watervloed over de aarde kwam.
7. Toen ging Noach met zijn zonen, zijn
vrouw en de vrouwen van zijn zonen met
hem in de ark, vanwege het water van de
vloed.
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8. Van de reine dieren, van de dieren die
niet rein waren, van de vogels en van alles
wat over de aardbodem kruipt,
9. kwamen er twee aan twee naar Noach in
de ark, mannelijk en vrouwelijk, zoals God
aan Noach geboden had.
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Schriftlezing: Genesis 7: 1 t/m 16

Schriftlezing: Genesis 7: 1 t/m 16

10. En het gebeurde na die zeven dagen dat
het water van de vloed over de aarde
kwam.
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11. In het zeshonderdste levensjaar van
Noach, in de tweede maand, op de
zeventiende dag van de maand, op die dag
zijn alle bronnen van de grote watervloed
opengebarsten en de sluizen van de hemel
opengezet.
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Schriftlezing: Genesis 7: 1 t/m 16

Schriftlezing: Genesis 7: 1 t/m 16

12. En er was regen op de aarde, veertig
dagen en veertig nachten.
13. Op diezelfde dag gingen Noach en Sem,
Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en
ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van
zijn zonen met hen in de ark,
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14. zij, en al de wilde dieren naar hun soort,
al het vee naar zijn soort, alle kruipende
dieren, die over de aarde kruipen, naar hun
soort, en alle vogels naar hun soort, al wat
gevleugeld is.

18

3

30-12-2021

Schriftlezing: Genesis 7: 1 t/m 16

Psalm 18: 8 en 9

15. En van alle vlees waar een levensgeest
in was, kwamen ze naar Noach in de ark,
twee aan twee.
16. En die kwamen, kwamen als mannelijk
en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem
geboden had. En de HEERE sloot de deur
achter hem toe.
19

8. Hun zijt Gij goed, die goedertieren
hand'len;
Oprecht bij hen, die in oprechtheid
wand'len.
Gij houdt U rein bij hen, die rein zijn, maar
Verkeerden toont Gij U een worstelaar.
…
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Psalm 18: 8 en 9

Psalm 18: 8 en 9

Want Gij verlost het volk, door druk
gebogen,
Maar werpt ter neer, die groot zijn in hun
ogen.
Door U, o HEER', geeft mijne lamp haar licht.
Mijn God verdrijft den nacht uit mijn gezicht.
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9. Ik kan met U door sterke benden dringen;
Met mijnen God zelfs over muren springen.
Des HEEREN weg is gans volmaakt en recht,
Doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt.
…
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Psalm 18: 8 en 9

Weerklank 171: 1 en 2

Hij is een schild en schutsheer voor den
vrome,
Voor wie tot Hem de toevlucht heeft
genomen,
Wie is een God, als Hij, in tegenheên?
Wie is een rots, dan onze God alleen?
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1. Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
…
24
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Weerklank 171: 1 en 2

Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij Die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.
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2. Verdreven is de schaduw, van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
…
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Weerklank 171: 1 en 2

Gezang 293: 1 en 3 (staande)

Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij Die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.
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1. O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
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Gezang 293: 1 en 3 (staande)

Gezang 300: 1 en 2

3. Gij zijt, van voor Gij zee en aard
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!
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1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
…
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Gezang 300: 1 en 2

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!
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2. Heer,ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
…
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Gezang 300: 1 en 2

Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
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