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Gezang 244: 3
3. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan 
krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.

Gezang 244: 3
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
Wat zijne liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Psalm 72: 7
7. Nooddruftigen zal Hij verschonen; 
aan armen, uit genâ
Zijn hulpe ter verlossing tonen; 
Hij slaat hun zielen gâ. 

Psalm 72: 7
Als hen geweld en list bestrijden, 
al gaat het nog zo hoog; 
hun bloed, hun tranen en hun lijden 
zijn dierbaar in Zijn oog. 

Psalm 93: 4
4. Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit 
vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER', 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

Lezen: Matheus 2: 19 t/m 23
19. Toen Herodes gestorven was, zie, een 
engel van de Heere verschijnt Jozef in 
een droom, in Egypte,
20. en zegt: Sta op, neem het Kind en 
Zijn moeder met u mee, en ga naar het 
land Israël, want zij die het Kind naar het 
leven stonden, zijn gestorven.
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Lezen: Matheus 2: 19 t/m 23
21. Hij stond dan op, nam het Kind en 
Zijn moeder met zich mee, en kwam in 
het land Israël.

Lezen: Matheus 2: 19 t/m 23
22. Toen hij echter hoorde dat Archelaüs
in Judea koning was in de plaats van zijn 
vader Herodes, was hij bevreesd 
daarheen te gaan. Maar nadat zij door 
een aanwijzing van God in een droom 
gewaarschuwd waren, vertrok hij naar 
het gebied van Galilea.

Lezen: Matheus 2: 19 t/m 23
23. En toen hij daar gekomen was, ging 
hij wonen in een stad die Nazareth 
heette, opdat vervuld werd wat door de 
profeten gezegd is: dat Hij Nazarener 
genoemd zal worden.

Psalm 62: 5
5. In God is al mijn heil, mijn eer, 
Mijn sterke rots, mijn tegenweer; 
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 
Stort voor Hem uit uw ganse hart: 
God is een toevlucht t' allen tijde.

Psalm 62: 7
7. Vertrouwt, wat uw begeert' ook zij, 
Nooit op geweld of roverij,
En wordt niet ijdel, als 't vermogen  
Gedurig aanwast; waakt en let. 
Dat gij het hart er nooit op zet,
Zo wordt ge door geen schijn bedrogen.

Johan de Heer: Lied 456: 1
1. Nader, mijn God, bij U,
zij steeds mijn beé;
zij 't levenspad soms ruw,
gaat Gij maar meé,
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Johan de Heer: Lied 456: 1
dan kent mijn ziele rust;
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust,
Uw sabbatsvree.


