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Aanvangspsalm  
 
Ps 66: 4 
Looft, looft den HEER der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paân, 
Voor wank'len onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 
 

 
 
Ps 66: 6 
Door 's Hoogsten arm 't geweld onttogen, 
Zal ik, genoopt tot dankbaarheid, 
Verschijnen voor Zijn heilig' ogen 
Met offers, aan Hem toegezeid. 
Ik zal, nu ik mag ademhalen, 
Na zoveel bangen tegenspoed, 
Al mijn geloften U betalen, 
U, Die in nood mij hebt behoed. 

 
Ps 130: 4 
Hoopt op den HEER, gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israël eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 
 

 
Ps 30: 3 en 4 
Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft, 
Geeft lof den HEER, die eeuwig leeft; 
Zijn vlekkeloze heiligheid 
Zij ter gedachtenis verbreid. 
Een ogenblik moog' ons doen beven; 
Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. 

 
4 
Perst eens de bitt're tegenspoed, 
Des avonds, het benauwd gemoed 
Tot naar gejammer en geklag; 
Nauw rijst des morgens vroeg de dag, 
Of God verleent, in plaats van lijden, 
Weer stof tot juichen en verblijden. 
 

 
Ps 118: 3 
Ik werd benauwd van alle zijden, 
En riep den HEER ootmoedig aan. 
De HEER verhoorde mij in 't lijden, 
En deed mij in de ruimte gaan. 
De HEER is bij mij, 'k zal niet vrezen; 
De HEER zal mij getrouw behoên; 
Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 
Wat zal een nietig mens mij doen? 
 

 
Ps 97: 7 
Gods vriend'lijk aangezicht, 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all' oprechte harten, 
Ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
 

 
 
Verblijdt u steeds in God; 
Roemt, roemt Zijn heiligheid; 
Zo word' Zijn lof verbreid 
Voor al dit heilgenot. 

 
 
Schriftlezing: Genesis 32 
1 Jakob toog ook zijns weegs; en de engelen Gods 
ontmoetten hem. 
2 En Jakob zeide, met dat hij hen zag: Dit is een 
heirleger Gods! en hij noemde den naam derzelver 
plaats Mahanaim. 
3 En Jakob zond boden uit voor zijn aangezicht tot 
Ezau, zijn broeder, naar het land Seir, de landstreek van 
Edom. 
4 En hij gebood hun, zeggende: Zo zult gij zeggen tot 
mijn heer, tot Ezau: Zo zegt Jakob, uw knecht: Ik heb 
als vreemdeling gewoond bij Laban, en heb er tot nu toe 
vertoefd; 
5 En ik heb ossen en ezelen, schapen en knechten en 
maagden; en ik heb gezonden om mijn heer aan te 
zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. 
6 En de boden kwamen weder tot Jakob, zeggende: Wij 
zijn gekomen tot uw broeder, tot Ezau; en ook trekt hij u 
tegemoet, en vierhonderd mannen met hem. 
7 Toen vreesde Jakob zeer, en hem was bange; en hij 
verdeelde het volk, dat met hem was, en de schapen, 
en de runderen, en de kemels, in twee heiren; 
 

 
 
 
8 Want hij zeide: Indien Ezau op het ene heir komt, en 
slaat het, zo zal het overgeblevene heir ontkomen. 
9 Voorts zeide Jakob: O, God mijns vaders Abrahams, 
en God mijns vaders Izaks, o HEERE! Die tot mij 
gezegd hebt: Keer weder tot uw land, en tot uw 
maagschap, en Ik zal wel bij u doen! 
10 Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan 
al deze trouw, die Gij aan Uw knecht gedaan hebt; want 
ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu 
ben ik tot twee heiren geworden! 
11 Ruk mij toch uit mijns broeders hand, uit Ezau's 
hand; want ik vreze hem, dat hij niet misschien kome, 
en mij sla, de moeder met de zonen! 
12 Gij hebt immers gezegd: Ik zal gewisselijk bij u 
weldoen, en Ik zal uw zaad stellen als het zand der zee, 
dat vanwege de menigte niet geteld kan worden! 
13 En hij vernachtte aldaar dienzelfden nacht; en hij 
nam van hetgeen, dat hem in zijn hand kwam, een 
geschenk voor Ezau zijn broeder; 



 
 
 
 
14 Tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd 
ooien en twintig rammen; 
15 Dertig zogende kemelinnen met haar veulens, 
veertig koeien en tien varren, twintig ezelinnen en tien 
jonge ezels. 
16 En hij gaf die in de hand zijner knechten, elke kudde 
bijzonder; en hij zeide tot zijn knechten: Gaat gijlieden 
door, voor mijn aangezicht, en stelt ruimte tussen kudde 
en tussen kudde. 
17 En hij gebood de eerste, zeggende: Wanneer Ezau, 
mijn broeder, u ontmoeten zal, en u vragen, zeggende: 
Wiens zijt gij? en waarheen gaat gij? en wiens zijn deze 
voor uw aangezicht? 
18 Zo zult gij zeggen: Dat is een geschenk van uw 
knecht Jakob, gezonden tot mijn heer, tot Ezau, en zie, 
hij zelf is ook achter ons! 
19 En hij gebood ook den tweede, ook den derde, ook 
allen, die de kudden nagingen, zeggende: Naar 
ditzelfde woord zult gij spreken tot Ezau, als gij hem 
vinden zult. 
20 En gij zult ook zeggen: Zie, uw knecht Jakob is achter 
ons! Want hij zeide: Ik zal zijn aangezicht verzoenen 
met dit geschenk, dat voor mijn aangezicht gaat, en 
daarna zal ik zijn aangezicht zien; misschien zal hij mijn 
aangezicht aannemen. 
21 Alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht; 
doch hijzelf vernachtte dienzelfden nacht in het leger. 
22 En hij stond op in dienzelfden nacht, en hij nam zijn 
twee vrouwen, en zijn twee dienstmaagden, en zijn elf 
kinderen, en hij toog over het veer van de Jabbok. 

 
 
 
 
23 En hij nam ze, en deed hen over die beek trekken; 
en hij deed overtrekken hetgeen hij had. 
24 Doch Jakob bleef alleen over; en een man 
worstelde met hem, totdat de dageraad opging. 
25 En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, 
roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het 
gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij 
met hem worstelde. 
26 En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is 
opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, 
tenzij dat Gij mij zegent. 
27 En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij 
zeide: Jakob. 
28 Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob 
heten, maar Israel; want gij hebt u vorstelijk 
gedragen met God en met de mensen, en hebt 
overmocht. 
29 En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam 
te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij naar 
Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar. 
30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: 
Want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht 
tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. 
31 En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan 
was; en hij was hinkende aan zijn heup. 
32 Daarom eten de kinderen Israels de verrukte zenuw 
niet, die op het gewricht der heup is, tot op dezen dag, 
omdat Hij het gewricht van Jakobs heup aangeroerd 
had, aan de verrukte zenuw. 

 
                                                                                                                                                                                                                        
 


