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'Beloften!' (Psalm 145,9)

In de afgelopen weken hebben we gekeken 

naar Abraham en Sara. Zij kregen beloften 
van God en we hebben gezien hoe moeilijk 

dat was. Wat betekent het dat God beloften 
geeft in de Bijbel?

1.God geeft ontzettend veel beloften, vers 
9a. In Psalm 145,9 staat dat God goed is. Dat 
is een belofte. Een belofte zegt alles over 
wie God is. Basis van al Gods beloften is de 

basis onder ALLE beloften: 'Ik zal jullie God 
zijn en jullie mijn volk' (Jeremia 31,33).

2.God geeft beloften aan alle mensen, vers 
9a. In de Bijbel staan twee soorten beloften, 
de eerste soort is beloften voor alle 

mensen, Psalm 145,9. God is goed voor 
ALLE mensen. Opnieuw, dat zegt alles over 
wie God is, wat zijn karakter is. 

3.God is goed voor alle mensen, vers 9b.  In 
vers 9b zie je dat God GOED is voor alle 
mensen. Daarin zie je hoe bijzonder het is 
dat God goed is voor alle mensen. 

4.Geloven in Gods beloften. Wat motiveert je 

om in Gods beloften te geloven? Is dat 
dankbaarheid? Of geloof? Probleem met 
dankbaarheid is dat het kijkt naar wat je 

hebt gekregen, beloften kijken naar wat je 
nog niet hebt. Verschil tussen 
dankbaarheid en geloof. Dankbaarheid 

kijkt terug, naar wat je hebt gekregen. 
Geloof 

kijkt naar de toekomst. Om in Gods 
beloften te geloven heb je dankbaarheid 
en geloof nodig.

Om over na te denken: 

'Welke belofte er ook gegeven wordt in de Bijbel, 
het is altijd een uitleg en een toepassing van de 

basisbelofte van het verbond: 'Ik zal hun God 

zijn, en zij zullen mijn volk zijn.' Edward Leigh

'Zoals dankbaarheid zich blij verlustigt in de 

weldaden van de genade uit het verleden, zo 

vertrouwt het geloof vol vreugde op de weldaden 

van de toekomstige genade, van beloften. [..] 

Dankbaarheid voor voorbij genade zegt 
voortdurend tegen het geloof: 'Wees sterk, en 

twijfel er niet aan dat God in de toekomst net zo 

genadig zal zijn als Hij in het verleden is 
geweest.' En het geloof in de toekomstige genade 

(beloften) zegt voortdurend tegen dankbaarheid: 

'Er komt nog meer genade genade, en al onze 

gehoorzaamheid moet geschieden in 

afhankelijkheid van die toekomstige genade.' - 

John Piper, 'Toekomstige genade'

Liturgie ochtend:

Oproep om te aanbidden, 2 

Petrus 1,3-4

Stil gebed
Belijdenis van afhankelijk-

heid en zegen
Zingen Opw 369 en Psalm 
145,1.3

Wet van God
Gebed om Heilige Geest

Kinderen naar de KBC:

-3+4: Schepping
-5-7: Beloften

Bediening van de Heilige 

doop aan Jan Ruben Norg
-formulier 3
-bediening van de doop 

-zingen GK 161

Bijbellezingen uit Exodus 
34,1-9 en Psalm 145

Verkondiging
Zingen Psalm 119,42.44

Dank- en voorbedegebed
Inzameling gaven
Zingen GK 131,4-5.9

Zegen

Liturgie middag:

Ds M.A. de Niet
-Bijbellezing 1 Petrus 
1,13-25

-Heidelbergse catechismus 

zondag 1
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Kerkdiensten:

15 september
09.30u Psalm 145,9 

'Beloften'

14.30u ds M.A. De Niet
Collecte: Emeritering

22 september
09.30u Psalm 103,11 

'Beloften voor gelovigen'

14.30u J. Vd Wal
Collecte: Theologische 

Universiteit

29 september
09.30u leesdienst
14.30u ds L.W. De Graaff

6 oktober
09.30 Psalm 118,8 'Als je 
niet op Gods beloften 
vertrouwt…'

14.30u Matth 7,7-12, 'Onze 
Vader'

Agenda:
16 september
Kerkenraadsvergadering smal, 19.45u in ons kerkgebouw.

19 september
Toerusting catecheseteam, 20u kerkgebouw.

21 september 
BBQ voor de hele gemeente, bij de familie Harink (Stadsweg 23) n Wirdum, geef je op via het antwoordstrookje, 
onderaan het A4-tje uit je postvak. Kosten zijn 7,50 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen.

21 september
Oud papier wordt bij je thuis opgehaald.

22 september 
Startavond ouders mentorcatechese. Zie ook aankondiging op de beamer.

24 september
Start van de mentorcatechese-lessen.

8 november
Ken je de muziek van Sela? Binnenkort hebben ze een concert in Groningen in de Martinikerk, rond de uitgave van 

nieuwe CD 'Ik zal er zijn'. Meer info: http://www.sela.nl/concerten/81/groningen-08-november-2013.html

Tekst van de week:
Psalm 145,9: 'Goed is de Heer voor alles en allen, Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.'

Vanaf deze zondag staat hier een Bijbeltekst. Ik daag je uit om die uit je hoofd te leren. Waarom? Niet omdat dat leuk 
is, want het is leuk om samen een Bijbeltekst te leren… Doe dat maar eens als gezin, iedere avond de tekst herhalen.
Het heeft een geestelijke reden. In Psalm 1 staat dat het goed is om de het Woord van God te overdenken 'dag en 

nacht'. In Efeziërs 6,11 staat: je hebt wapens nodig in de strijd die tegen je gevoerd wordt door de duivel en de wereld, 
die wapens zijn woorden uit de Bijbel. In Kolossenzen 1,23 staat dat je onverwrikbaar moet blijven staan in de hoop die 

het evangelie brengt - hoe kan dat anders door dat evangelie te kennen?
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