


Verbond – Verbonden - Verenigd

• הבריתארצות - HaBerit Arzot

• Verenigde Staten van Amerika 

• Land van de Verbonden

• United – Verbond(en)

• De Staten zijn Verbonden in één Land



Het huwelijk is een 
verbond

Het christelijke Bijbelse 

huwelijk is een 

verbond tussen één 

man en één vrouw. 



Psalm 105 gaat over 
het Verbond tussen
God en Abraham en
tussen God en Israël. 

Pas na het sluiten van een Verbond komen de 

zegeningen van het verbond jou toe.



Psalm 105:1-9

Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken, 2 

zing en speel voor Hem, spreek vol lof over zijn wonderen, 3 beroem u op zijn 

heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER zoekt. 

4 Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. 

5 Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, de oordelen die Hij heeft 

uitgesproken, 6 nageslacht van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jakob, door 

Hem verkozen. 7 Hij is de HEER, onze God, zijn besluiten gelden over de hele 

aarde. 8 Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten, 9 

het Verbond dat Hij sloot met Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed. 



Psalm 105:10-19

10 Voor Jakob verhief Hij het tot wet, voor Israël tot een eeuwig verbond, 11 toen Hij zei: 

‘Ik zal jou Kanaän geven, dat land wordt je onvervreemdbaar bezit.’ 12 Toen zij daar nog 

maar korte tijd waren, een handjevol vreemdelingen, 13 zwierven zij van volk naar volk, van 

het ene koninkrijk naar het andere. 

14 Hij stond niet toe dat iemand hen verdrukte, ter wille van hen strafte Hij koningen: 15 

‘Raak mijn gezalfden niet aan, doe mijn profeten geen kwaad.’ 16 Hij riep een 

hongersnood over het land af en vernietigde elke voorraad brood. 17 Hij stuurde een van 

hen vooruit: Jozef, die als slaaf werd verkocht. 18 Ze klonken zijn voeten in ketenen, sloten 

zijn hals in ringen van ijzer, 19 totdat zijn voorspelling uitkwam, het woord van de HEER hem 

vrijsprak.



Psalm 105…

• Kijkt naar het Verleden – De 

sluiting van het Verbond

• Kijkt naar de Toekomst –

God blijft Trouw

• En kijkt naar het Heden –

Oproep om Gods nabijheid 

te zoeken



I. Het Hier en 
Nu in het Verbond

• De Kinderen van Abraham 

moeten God loven. En aan alle 

volken vertellen hoe groot God is 

-en wat Hij heeft gedaan. 

• Ze moeten zich beroemen op de 

Naam Jezus Christus.

• Gods Volk verheugd zich in alle 

omstandigheden…



II. God heeft een Eeuwig Verbond gesloten

• 105:4 “Zie uit naar de HEER en zijn 

macht, zoek voortdurend zijn 

nabijheid.”

• Alles komt neer op VERBOND

• Jezus heeft met Zijn bloed het eeuwige 

verbond mogelijk gemaakt.

• Daarom zit JIJ in een Verbond.



Psalm 105:9-11

Het verbond dat Hij sloot met 

Abraham en voor Isaak

bevestigde met een eed. 

10 Voor Jakob verhief Hij het 

tot wet, voor Israël tot een 

eeuwig verbond, 11 toen Hij 

zei: ‘Ik zal jou Kanaän 

geven, dat land wordt je 

onvervreemdbaar bezit.’



Avondmaal
is het vieren

van het 
Nieuwe

Verbond



III. Wat ziet God? Hoe ziet God?

• God heeft de Helikopter View, Hij 

ziet alles.

• Maar Hij kijkt ook anders naar 

situaties.

• Als wij gaan focussen op Jezus 

beginnen we te zien wat God ziet. 



Josef – van Slaaf tot 
Onderkoning

Psalm 115:17-18

Hij stuurde een van hen vooruit: 

Jozef, die als slaaf werd verkocht. 

Ze klonken zijn voeten in ketenen, 

sloten zijn hals in ringen van ijzer,

totdat zijn voorspelling uitkwam, het 

woord van de HEER hem vrijsprak.



Verbonden
zijn in het 

Avondmaal




