
Hallelu-JaH!Hallelu-JaH!

Psalm 8

1 Voor de koorleider. Op de Gittit. Een psalm van David. 

O JaHUaH, onze Heer, hoe heerlijk is Uw
Naam op de gehele aarde, 
U, die Uw majesteit toont aan de hemel.

2 Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt U 
sterkte gegrondvest, Uw tegenstanders ten spijt, 
om vijand en wraakgierige te doen verstommen.

3 Aanschouw ik Uw hemel, het werk van Uw vin-
gers, de maan en de sterren, die U bereid hebt:

4 Wat is de mens, dat U hem gedenkt, en het 
mensenkind, dat U naar hem omziet?
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5 Toch hebt U hem bijna goddelijk gemaakt, 
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.

6 U doet hem heersen over de werken van Uw 
handen, alles hebt U onder zijn voeten gelegd:

7 Schapen en runderen altegader en ook de 
dieren van het veld,

8 De vogels aan de hemel en de vissen van de 
zee, hetgeen de paden van de zeeën door-
kruist.

9 O JaHUaH, onze Heer, hoe heerlijk is Uw
Naam op de gehele aarde.
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God heeft het zwakke uitgekozen

24 Maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel 
als grieken, prediken wij Christus, de kracht van 
God en de wijsheid van God. 25 Want het dwaze 
van God is wijzer dan de mensen en het zwakke 
van God is sterker dan de mensen. 26 Zie slechts, 
broeders, wat u was, toen u geroepen werd: niet 
vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, 
niet vele aanzienlijken. 27 Integendeel, wat voor 
de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de 
wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak 
is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te 
beschamen, … 1 Korinthiërs 1 
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God heeft het zwakke uitgekozen

28 En wat voor de wereld onaanzienlijk en ver-
acht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, 
om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontne-
men, 29 Opdat geen vlees zou roemen voor God. 
30 Maar uit Hem is het, dat u in Christus Jezus
bent, die ons van God is geworden: wijsheid, 
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, 
31 Opdat het zij, gelijk geschreven staat: wie 
roemt, roeme in de Heer [JaHUaH].

1 Korinthiërs 1

3 Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor 
hen is het Koninkrijk van de hemel. Mat. 5: 3
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God noemt ons zonen

1 Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig 
is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook 
eigenaar van alles; 2 maar hij staat onder voogdij 
en toezicht tot op het tijdstip, dat door zijn vader 
tevoren bepaald was. 3 Zo bleven ook wij, zolang 
wij onmondig waren, onderworpen aan de 
wereldgeesten. 4 Maar toen de volheid des tijds 
gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, 
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 
5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, 
opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. 

Galaten 4: 1-7
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God noemt ons zonen

6 En, dat jullie zonen zijn, God heeft de Geest 
van Zijn Zoon uitgezonden in onze harten, Die 
roept: Abba, Vader. 7 Je bent dus niet meer slaaf, 
maar zoon; indien je zoon bent, dan ben je ook 
erfgenaam door God. Galaten 4: 1-7

15 Want je hebt niet ontvangen een geest van 
slavernij om opnieuw te vrezen, maar je hebt 
ontvangen de Geest van het zoonschap, door 
Wie wij roepen: Abba, Vader. 

Romeinen 8: 15
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maar de zonde dan…

14 Wij weten immers, dat de wet geestelijk is, ik 
echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 15

Want wat ik uitwerk, weet ik niet, want ik doe niet 
wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, 
dat doe ik. … 22 Want naar de inwendige mens 
verlustig ik mij in de wet Gods, 23 Maar in mijn 
leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen 
de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevan-
gene maakt van de wet van de zonde, die in mijn 
leden is. 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlos-
sen uit het lichaam van deze dood? 25 Gode zij 
dank door Jezus Christus, onze Here! … Rom.7
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niemand kennen ‘naar het vlees’…

14 Want de liefde van Christus dringt ons, 15 daar
wij tot het inzicht gekomen zijn, dat Één voor allen 
gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor 
allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet 
meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, 
Die voor hen gestorven is en opgewekt. 16 Zo
kennen wij dan van nu aan niemand naar het 
vlees. indien wij al Christus naar het vlees gekend 
hebben, thans niet meer. 17 Zo is dan wie in 
Christus is een nieuwe schepping, het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 

2 Korinthiërs 5: 14-17
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… al wat waardig is…

8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, 
al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat 
beminnelijk, al wat welluidend is, al wat 
deugd heet en lof verdient, bedenk dát. 

9 Wat je geleerd en overgeleverd is, wat je van 
mij gehoord en gezien hebt, breng dat in 
toepassing en de God van de vrede zal met 
je zijn. Filippenzen 4: 8-9
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ons onze waardigheid realiseren…

… is passend, gegeven wat God ervoor deed!
– het helpt ons, God ervoor te prijzen & danken

… voorkomt dat we zelf ‘afzakken’
– je ‘waardeloos’ voelen is de belangrijkste 

aanleiding waardoor mensen in verslavingen 
terecht komen, m.n. porno-verslavingen

… helpt ons, beter met onze medemens om te gaan
– we voelen ons minder snel ondergewaardeerd 

en zijn minder defensief, meer gelijkwaardig

– het helpt ons, onze medemens als waardig te zien 
en evt. omhoog te helpen i.p.v. te vernederen


