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Lezen: 
!  Psalm 131 

!  Een pelgrimslied, van David.  
 
!  HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig,  

 mijn ogen zijn niet trots,  
 ook wandel ik niet in dingen  
 die te groot en te wonderlijk voor mij 
zijn. 

!  2  Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust  
 en tot stilte gebracht,  
 als een kind dat de borst ontwend is, 
bij zijn moeder,  

 mijn ziel is in mij als een kind dat de 
borst ontwend is. 

!  3  Israël, hoop op de HEERE,  
 van nu aan tot in eeuwigheid. 



3-deling 

! Verootmoediging 
! Vertrouwen 
! Verwachten 



HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig,  
 mijn ogen zijn niet trots,  

 

- UZZIA - - HIZKIA - 

!  16 Maar toen hij sterk 
geworden was, werd zijn 
hart hoogmoedig, tot zijn 
eigen verderf. Hij werd 
ontrouw aan de HEERE, 
zijn God. Hij ging 
namelijk de tempel van 
de HEERE binnen om 
reukwerk in rook te laten 
opgaan op het 
reukofferaltaar. 

!  25  Maar Hizkia vergold 
niet overeenkomstig de 
weldaad die hem 
bewezen was, omdat zijn 
hart hoogmoedig werd. 
Daarom rustte er grote 
toorn op hem en op Juda 
en Jeruzalem. 

verootmoedigen 



HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig,  
 mijn ogen zijn niet trots, 

Gemeente Korinthe   Gemeente Laodicea 

!  8  U bent al verzadigd, u 
bent al rijk geworden, u 
bent al gaan regeren 
zonder ons. Regeerde u 
ook maar, opdat ook wij 
met u zouden mogen 
regeren! 

!  16  Maar omdat u lauw 
bent en niet koud en ook 
niet heet, zal Ik u uit Mijn 
mond spuwen. 

!  17  Want u zegt: Ik ben rijk 
en steeds rijker geworden 
en heb aan niets gebrek, 
maar u weet niet dat juist u 
ellendig, 
beklagenswaardig, arm, 
blind en naakt bent. 

verootmoedigen 



ik heb mijn ziel tot rust  
 en tot stilte gebracht 

! Matth. 11: 28  Kom naar Mij toe, allen 
die vermoeid en belast bent, en Ik zal u 
rust geven. 

!  29  Neem Mijn juk op u, en leer van Mij 
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van 
hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 

- Jezus - 

vertrouwen 



Israël, hoop op de HEERE,  
 van nu aan tot in eeuwigheid. 

 
! Rom. 8:24  Want in de hoop zijn wij zalig 

geworden. Hoop nu die gezien wordt, is 
geen hoop. Immers, wat iemand ziet, 
waarom zou hij dat nog hopen? 

!  25  Maar als wij hopen wat wij niet zien, 
dan verwachten wij het met volharding. 

- Paulus - 

verwachten 



! mijn ziel is in mij als een kind dat de 
borst ontwend is. 


