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Opdraagdienst 



Lezen: 

!  Jesaja 44: 1-4 
!  Handelingen 2: 37- 40 

Levend Geloof 



Jesaja 44 

Levend Geloof 

!  1 Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen 
heb! 

!  2  Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de 
moeder schoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar 
Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. 

!  3  Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het 
droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen 
op uw nakomelingen. 

!  4  Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de 
waterstromen. 

!  5  De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, een ander zal zich 
noemen met de naam Jakob,  weer een ander zal met zijn hand 
schrijven: Van de HEERE, en de erenaam Israël aannemen. 



Handelingen 2 

Levend Geloof 

!  37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en 
zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij 
doen, mannenbroeders? 

!  38  En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de 
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 

!  39  Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen 
die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 

!  40  En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en 
spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit 
verkeerde geslacht! 



Jesaja 42 

Levend Geloof 

!  22  Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk; vastgebonden in holen 
zitten zij allen, opgesloten in gevangenissen. Zij zijn een prooi geworden, en 
niemand redt; een buit geworden, en niemand zegt: Geef terug! 

!  23  Wie onder u neemt dit ter ore?  Wie slaat er acht op en hoort wat hierna zal 
zijn? 

!  24  Wie heeft Jakob tot buit gegeven en Israël overgeleverd aan rovers? Is het 
niet de HEERE, Hij tegen Wie wij gezondigd hebben?  
 Want zij wilden in Zijn wegen niet gaan en zij luisterden niet naar Zijn wet. 

!  25  Daarom heeft Hij over hem uitgestort Zijn grimmige toorn  
 en het geweld van de oorlog. Dit heeft hem rondom in vlam gezet, maar hij 
merkt het niet op; het heeft hem in brand gestoken, maar hij neemt het niet ter 
harte. 



vervulling 

Levend Geloof 

!  Joh. 7:37 ¶  En op de laatste, de grote dag van het feest, stond 
Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen 
en drinken. 

!  38  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

!  39  (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, 
ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat 
Jezus nog niet verheerlijkt was.) 


