
 
Psalm 115 

De levende die zal U loven 
 

 
 
Jesaja 38 vers 18 en 19 

18 Immers, het graf zal U niet loven,  
de dood U niet prijzen;  
wie in de kuil neerdalen,  
zullen op Uw waarheid niet hopen.  
19 De levende, de levende,  
die zal U loven, zoals ik vandaag.  
De vader zal zijn kinderen met Uw waarheid 
bekendmaken.  
 

Een belangrijke laatste zin: 
“Het doorgeven van Gods grote daden”  

 
 
Psalm 115 vers 15-18 

15 U bent gezegend door de HEERE,  
Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
16 De hemel, de hemel is van de HEERE,  
maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.  
 
17 De doden zullen de HEERE niet prijzen,  
evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn.  
18 Maar wíj zullen de HEERE loven,  
van nu aan tot in eeuwigheid.  

 
 



Mattheüs 22 vers 31 en 32 
31 En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door 
God tot u gesproken is, toen Hij zei:  
32 Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? 
God is niet een God van doden, maar van levenden.  
 

 
Gebed in zware beproeving  
Psalm 88 vers 10 - 14 
10 Mijn oog is treurig van ellende;  
HEERE, ik roep tot U de hele dag,  
ik strek mijn handen naar U uit.  
 
11 Zou U wonderen doen aan de doden?  
Of zouden gestorvenen opstaan en U loven? Sela  
12 Zou er van Uw goedertierenheid in het graf verteld worden,  
van Uw trouw in het verderf?  
 
13 Zouden Uw wonderen bekend worden in de duisternis,  
Uw gerechtigheid in het land van vergetelheid?  
 
14 Ik echter, ik roep tot U, HEERE,  
mijn gebed komt U tegemoet in de morgen.  

 

 
Jesaja 38 vers 20 
De HEERE was er om mij te verlossen.  
Daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken,  
al de dagen van ons leven, in het huis van de HEERE.  

 
 

 

De narcissen beelden nieuwe leven uit 
 
 
De HEERE is getrouw 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dit schilderij is het openingsschilderij van The Expectation. 
Meer over dit multimedia concert.  
www.the-expectation.nl  
Leven in Christelijke verwachting. 
De levende die zal U loven. 
 

http://www.the-expectation.nl/

