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Gods belofte

(Genesis 9:8-17)

Verder zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Nu ga ik
een belofte doen aan jullie en aan de mensen die na
jullie leven. Ik doe die belofte ook aan alle dieren op
aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels
en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. Ik
beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal
doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer
een overstroming komen die de hele aarde verwoest.’
God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van
mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is
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het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat
op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken over de aarde
stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan
zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles
wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden
en alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken
verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn
belofte. Die belofte geldt voor altijd.’
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Een opdracht van God

(Jozua 1:1-3, 6-9)

Mozes, de dienaar van de Heer, was gestorven. Jozua,
de zoon van Nun, had Mozes altijd bij zijn werk
geholpen. Nu zei de Heer tegen Jozua: ‘Mijn dienaar
Mozes is gestorven. Daarom moet jij je klaarmaken
om met de Israëlieten de rivier de Jordaan over te
steken. Ga naar het land dat ik aan jullie zal geven. Ik
zal elke plek waar jullie komen, aan jullie geven. Dat
heb ik aan Mozes beloofd. (…)
Je moet sterk en dapper zijn. Onder jouw leiding
zullen de Israëlieten het land veroveren dat ik aan
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hun voorouders beloofd heb. Maar dan moet jij wel
sterk en dapper zijn.
Je moet je precies houden aan de wetten die Mozes
je geleerd heeft. Dan zul je succes hebben bij alles wat
je doet. Dag en nacht moet je aandachtig lezen in het
boek met de wetten van Mozes. Je mag het boek nooit
wegleggen. Alleen dan kun je je precies houden aan
de dingen die erin staan. En dan zul je succes hebben
bij alles wat je doet.
Daarom zeg ik nog een keer: Je moet sterk en
dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik
ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat.’
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Huilen en juichen

(Ezra 3:10-13)

De arbeiders begonnen met het bouwen van de
tempel van de Heer. Toen deden de priesters hun
priesterkleren aan en pakten hun trompetten. En
de Levieten, de nakomelingen van Asaf, pakten
hun koperen bekkens. Ze zongen en speelden voor
de Heer, zoals koning David het aan de Israëlieten
geleerd had. Ze dankten de Heer en zongen om de
beurt: ‘De Heer is goed, zijn liefde voor Israël blijft
altijd bestaan.’ Toen begon het hele volk te juichen
en te zingen voor de Heer. Want de bouw van de
tempel van de Heer was begonnen.
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Veel oudere priesters, Levieten en leiders van
de stammen begonnen hard te huilen toen ze de
bouwers bezig zagen. Want zij hadden de oude
tempel nog gezien. Veel anderen juichten en waren
vrolijk. Er was geen verschil meer te horen tussen
huilen en juichen, overal klonk geschreeuw.
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Goed en slecht

(Psalm 1)

Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte
mensen,
die nee zegt tegen hun verkeerde plannen.
Als slechte mensen spotten met God,
doet hij niet mee.
Maar hij is blij met de wet van de Heer.
Daar is hij dag en nacht mee bezig.
Het gaat altijd goed met hem.
Hij lijkt op een boom aan het water.
De boom geeft vruchten,
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ieder jaar opnieuw,
en zijn bladeren blijven altijd groen.
Met slechte mensen gaat het heel anders.
Zij zullen verdwijnen,
zoals stof dat wegwaait in de wind.
Als God rechtspreekt,
blijft er niets van hen over.
Ze horen niet bij het volk van God.
De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil.
Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af.
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God redt

(Psalm 51:12-17)

God, geef mij weer een onschuldig hart.
Maak mij van binnen nieuw,
zorg dat ik trouw blijf aan u.
Stuur me niet weg,
blijf dicht bij mij met uw kracht.
Red mij, en geef me weer vreugde,
geef me nieuwe moed.
Dan zal ik aan slechte mensen uw wetten leren,
zodat zij naar u gaan luisteren.
U bent mijn redder, God,
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red mij van de dreigende dood!
Dan zal ik juichen over uw goedheid.
Heer, geef me kracht om te spreken.
Dan zal ik overal over u vertellen.
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Gods trouw
Heer, u zult me altijd beschermen.
Uw trouw duurt eeuwig, Heer.
Laat uw wereld niet in de steek!

(Psalm 138:8)
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Zing voor God
Halleluja!
Zing voor God in zijn heilige tempel,
zing voor hem in zijn hemels paleis.
Zing voor hem, want hij doet wonderen.
Zing voor hem, want groot is zijn macht.
Zing voor hem!
Klap in je handen en dans.
Zing voor hem en maak muziek.
Speel op harpen en op fluiten,

(Psalm 150)
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speel op trommels en trompetten,
dank hem met alle instrumenten.
Alles wat leeft, zing voor de Heer!
Halleluja!

