
Barmhartig en Genade



Noach en zijn gezin
Gen.6: 8, 11-12

Maar Noach vond genade in de ogen van de 
HEERE.
Maar de aarde was verdorven voor Gods 
aangezicht en de aarde was vol met geweld.
Toen zag God de aarde, en zie, zij was 
verdorven; want alle vlees had een 
verdorven levenswandel op de aarde.



Mozes - Verlossing van Israël uit Egypte

Exodus 12:7

En zij zullen van het bloed nemen en het 
aan de beide deurposten strijken en aan 
de bovendorpel, aan de huizen waarin zij 
het eten zullen.



Verlossing van Israël uit slavernij

Exodus 12:13

En het bloed zal u tot een teken zijn aan 
de huizen waarin u verblijft. Als Ik het 
bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal 
geen plaag onder u zijn die verderf 
teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal 
treffen.



Komst van onze Verlosser

Joh.3:36

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, maar de toorn 
van God blijft op hem.



•Schepping
•Noach
•Mozes
•Jezus



In Christus een nieuwe schepping

2 Kor.5:17

Daarom, als iemand in Christus is, is hij 
een nieuwe schepping: het oude is 
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw 
geworden.



1 Petrus 3:21

Als tegenbeeld daarvan redt u thans de 
doop, die niet is een afleggen van 
lichamelijke onreinheid, maar een bede 
van een goed geweten tot God, door de 
opstanding van Jezus Christus,  …………… 

Ark van Noach



Bloed van Christus

Efe.1:7

In Hem hebben wij de verlossing, door 
Zijn bloed, namelijk de vergeving van de 
overtredingen, overeenkomstig de 
rijkdom van Zijn genade,



Een nieuw begin – Zijn belofte

Petrus 3:13

Maar wij verwachten, overeenkomstig 
Zijn belofte, nieuwe hemelen en een 
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.



Alles wordt nieuw

Jesaja 65:17

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen 
zal niet meer gedacht worden, ze zullen 
niet meer opkomen in het hart.



2023  - Geloof, hoop en liefde

Hebr. 10:23-24

Laten wij de belijdenis van de hoop 
onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het 
beloofd heeft, is getrouw.
En laten wij op elkaar letten door elkaar 
aan te vuren tot liefde en goede werken.



2023 - een jaar van een nieuw begin

En Hij Die op de troon zit, zei: 
Zie, Ik maak alle dingen nieuw. 


