De Oden van Salomo

Ode 1
1.
2.

De Heer is als een kroon op mijn hoofd en ik zal mij niet van Hem vervreemden.
Zij vlochten voor mij een waarheidskroon en die liet Uw takken in mij ontspruiten.
3.
Want die lijkt niet op een verdorde kroon die nooit ontspruit,
4.
want U bent levend op mijn hoofd en heeft op mijn hoofd gebloeid.
5.
Uw vruchten zijn volgroeid en volmaakt, ze zijn vol van Uw redding.
Ode 2 (ontbreekt)
Ode 3

1.
…. Ik trek de liefde van de Heer aan.
En Zijn lichaamsdelen horen bij Hem, ik maak ook onderdeel van hen uit, en Hij houdt van
mij.
3.
Anders zou ik niet geweten hebben hoe de Heer lief te hebben, als Hij niet van mij
gehouden had.
4.
Want wie is in staat om liefde te herkennen, behalve wie geliefd is?
5.
Ik hou van de Geliefde en mijn ziel heeft Hem lief,
6.
en waar Zijn rust is, daar ben ik ook.
7.
En ik zal geen vreemdeling zijn, want bij de Allerhoogste en Barmhartige Heer bestaat geen
afgunst.
8.
Ik ben met Hem verenigd, want de liefhebbende heeft de Geliefde gevonden,
9.
en omdat ik Hem Die de Zoon is lief zal hebben, zal ikzelf een zoon worden.
10.
Want hij die met Hem Die onsterfelijk is verenigd is, zal zelf ook onsterfelijk worden.
11.
En wie zich in de Levende verheugd, zal levend worden.
12.
Dit is de Geest van de Heer Die niet liegt, Die de mensenkinderen leert om Zijn wegen te
kennen.
13.
Wees wijs en begrijpend en waakzaam. Halleluyah!
2.

Ode 4
1.
Niemand kan Uw heilige plaats veranderen, O mijn God,
het kan ook niet dat iemand haar zou veranderen en op een andere plaats neer zou zetten,
want hij heeft de macht daar niet toe.
3.
Want U heeft het heiligdom ontworpen, voordat U plaatsen maakte.
4.
Dat wat als oudste bestaat zal niet vervangen worden door wat jonger is dan haar.
5.
U heeft Uw hart aan Uw gelovigen gegeven O Heer, nooit zult U falen of zonder vrucht zijn.
6.
Want een uur van Uw geloof is kostbaarder dan alle dagen en jaren.
7.
Want wie is het die Uw genade aan zal trekken en geschaad worden?
8.
Want Uw zegel is bekend, en dat kenmerkt Uw schepselen. Ook Uw heerscharen bezitten
haar, en de uitgekozen aartsengelen zijn ermee bekleed.
9.
U heeft ons Uw verwantschap gegeven, niet dat U ons nodig had, maar omdat wij U nodig
hebben.
10.
Besprenkel Uw dauw over ons en open Uw rijke bronnen die melk en honing naar ons doen
opwellen.
11.
Want er bestaat geen spijt bij U, alsof U spijt zou hebben van alles wat U ons beloofd heeft.
12.
Het einde hield U voor ogen, want wat U gaf, gaf U gratis.
13.
Niet zo, om het terug te trekken en weer terug te halen.
14.
Want alles was voor U als God geopenbaard, voor Uw ogen uitgevaardigd, vanaf het begin,
want U God heeft alle dingen gemaakt. Halleluyah!
2.
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Ode 5
1.
Ik zal U danken O Heer, want ik hou van U.
O Allerhoogste, U zult mij niet verlaten, want U bent mijn hoop.
3.
Ik heb Uw genade om niets ontvangen, ik zal erdoor leven.
4.
Mijn vervolgers zullen komen en mij niet zien.
5.
Een donkere wolk zal hun ogen bevangen en een lucht vol dikke mist zal hen verduisteren.
6.
En zij zullen geen licht om te zien hebben, zodat zij mij niet kunnen pakken.
7.
Laat wat zij gepland hebben diep verduisterd worden, dat wat zij listig bedacht hebben,
laat het op hun eigen hoofd terugkeren.
8.
Want zij hebben een plan bedacht en het is niet gelukt, zij hebben zich voorbereid op dit
kwaad, en stonden met lege handen.
9.
Want mijn hoop is op de Heer, en ik zal niet bang zijn, ook omdat de Heer mijn redding is
zal ik niet bang zijn.
10.
Hij is als een krans op mijn hoofd en ik zal onwrikbaar staan, zelfs als alles geschud zou
worden sta ik vast.
11.
En als al wat zichtbaar is zou vergaan, ik zal niet sterven, want de Heer is bij mij en ik ben
bij Hem. Halleluyah!
2.

Ode 6
1.
Zoals de handen de harp beroeren en de snaren spreken,
zo spreekt de Geest van de Heer via de lichaamsdelen, en ik spreek door Zijn liefde.
3.
Want die vernietigd wat vervreemd is, en alles wat bitter is.
4.
Want zo is het van het begin af aan geweest en zal het tot het einde toe zijn, dat niets Zijn
tegenstander zou zijn en niets tegen Hem zou opstaan.
5.
De Heer heeft de kennis over Hemzelf vermenigvuldigd en is erop gebrand dat die dingen
bekend zouden worden, dat wat via Zijn genade aan ons is toevertrouwd.
6.
Hij gaf ons de lof voor Zijn Naam, onze geesten prijzen Zijn Heilige Geest.
7.
Want er ontsproot een stroompje dat tot een grote brede rivier werd.
8.
Want die overstroomde en brak alles af en bracht het in de tempel.
9.
En wie de mensenkinderen beknotten waren niet in staat om dit tegen te houden, zelfs niet
wie vakmatig het beheersen van water als werk doen.
10.
Want het verspreidde zich over het hele aardoppervlak en vulde alles op. En alle dorstigen
op aarde werd het gegeven om ervan te drinken.
11.
En de dorst werd opgeheven en gelest, want de Allerhoogste had te drinken gegeven.
12.
Gezegend zijn dus de dienaren van Zijn water, wat hen als drank is toevertrouwd.
13.
Zij hebben de uitgedroogde lippen verfrist en de wil die geknakt was opgericht,
14.
en de zielen die op het punt van vertrek stonden van de dood teruggehaald,
15.
en lichaamsdelen die neerhingen hebben zij uitgestrekt en doen opstaan.
16.
Zij gaven kracht voor hun zwakheid en licht in hun ogen.
17.
Want iedereen herkende hen als van de Heer, en zij leefden voor eeuwig bij dit levende
water. Halleluyah!
2.

Ode 7
1.

4.

8.

2

Zoals woede de reactie op het kwaad is, zo is vreugde de reactie op wat lieflijk is en het
levert onbeperkt haar vruchten.
2.
De Heer is mijn vreugde en ik reageer op Hem, die weg van mij is geweldig!
3.
Want ik heb de Heer als helper.
Hij heeft mij zichzelf leren kennen, genereus, via Zijn eenvoud. Zijn vriendelijkheid heeft
Zijn grootsheid uitgestort.
5.
Hij is als mij geworden, zodat ik Hem zou kunnen aannemen.
6.
Hij is op mij gaan lijken, zodat ik Hem aan zou kunnen trekken.
7.
En ik beefde niet toen ik Hem zag, want Hij was mij genadig.
Hij werd als mijn natuur, zodat ik Hém kan begrijpen. Precies als mijn gestalte, zodat ik
Hém niet de rug toekeer.
9.
De Vader van kennis is het Woord van kennis.
10.
Hij Die wijsheid schiep is wijzer dan Zijn schepsels.
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11.

En Hij Die mij schiep toen ik nog niet bestond wist wat ik zou doen toen ik tot bestaan
kwam.
12.
Daarom heeft Hij medelijden met mij gehad, vanuit Zijn overvloedige genade.
Heeft het mij ook vergund om Hem te bevragen en Zijn offer te ontvangen.
13.
Omdat Hij het is Die onvergankelijk is, de vervulling van de tijdperken en de Vader ervan.
14.
Hij heeft het Hem gegeven om door de Zijnen gezien te worden,
15.
zodat zij Hem Die hen gemaakt had herkennen zouden, en zodat zij niet zouden denken dat
zij vanuit henzelf gekomen zijn.
16.
Want Hij heeft kennis aangesteld als dé weg, hij heeft haar verbreed en uitgebreid en tot in
alle perfectie gebracht.
17.
Hij heeft er de sporen van Zijn licht over geplaatst, en vanaf het begin tot het volledige
einde heb ik daarin gewandeld.
18.
Want door Hem is het uitgewerkt, en Hij liet het rustig over aan de Zoon, en voor haar
redding zal Hij alles aangrijpen.
19.
De Allerhoogste zal ook herkend worden in Zijn heiligen, om het bekend te maken aan hen
die liedjes hebben over de komst van de Heer.
20.
Zodat zij op weg kunnen gaan om Hem te ontmoeten en Hem kunnen bezingen met de
veeltonige harp.
21.
De zieners zullen voor Zijn aangezicht komen en voor Zijn aanzien uit gezien worden.
22.
En zij zullen de Heer voor Zijn liefde prijzen, omdat Hij nabij is en het weet.
23.
En haat zal van de aarde weggenomen worden en samen met jaloersheid verdrinken.
24.
Want onwetendheid is vernietigd, want de kennis van de Heer is aangekomen.
25.
Zij die liedjes maken zullen de genade van de Allerhoogste bezingen.
26.
En zij zullen hun liedjes opvoeren, en hun hart zal (stralend) zijn als de dag. En hun mooie
lied, als de uitmuntende schoonheid van de Heer.
27.
En er zal helemaal niets zijn wat ademt zonder kennis, of iets dat stom is.
28.
Want Hij heeft Zijn schepping een mond gegeven, om de stem uit de mond voor Hem te
doen klinken, om Hem te prijzen.
29.
Bevestigt u Zijn macht dus, en draag Zijn genade uit. Halleluyah!
Ode 8
1.
Opent u, opent u uw harten ter verheerlijking van de Heer.
En laat uw liefde vanuit uw hart vermenigvuldigd worden, zelfs tot en met de lippen.
3.
Om vrucht voor de Heer te dragen, levend fruit, heilig fruit, met waakzaamheid te spreken
in Zijn licht.
4.
Sta op en sta recht, u die soms vernederd bent.
5.
Zeg het voort, u die in de stilte was, dat uw mond is geopend.
6.
U die dus veracht werd, wees fier vanaf nu, want uw rechtvaardigheid is verheven
geworden.
7.
Want de Rechterhand van de Heer is met u, en Hij is uw helper.
8.
Er werd ook vrede voor u klaargemaakt, voordat uw oorlog ooit bestond.
9.
Luister naar het waarachtige Woord, en ontvang de kennis van de Allerhoogste:
10.
‘Uw vlees heeft niet geweten wat ik tegen u zeg. Ook uw harten hebben niet geweten van
wat ik u toon.
11.
Bewaar mijn geheim, u die erdoor bewaard wordt.
12.
Bewaar mijn geloof, u die erdoor bewaard wordt.
13.
En begrijp mijn kennis, u die mij waarachtig kent.
14.
Heb mij innig lief, u die liefheeft.
15.
Want ik keer mijn gezicht niet af van hen die van mij zijn.
16.
Want ik ken hen, en voordat zij bestonden heb ik hen bestudeerd. En ik heb mijn zegel op
hun gezichten geplaatst.
17.
Ik heb hun lichaamsdelen vormgegeven. Ik heb mijn eigen borsten voor hen klaargemaakt,
zodat zij mijn heilige melk zouden drinken en erdoor leven.
18.
Ik heb plezier gehad om hen en schaam mij niet voor hen.
19.
Want zij zijn mijn vakmanschap en de kracht vanuit mijn gedachten.
20.
Wie zal dan opstaan tegen mijn handwerk, of wie bestaat er die niet ondergeschikt aan hen
is?
21.
Ik heb verstand en hart gewild en vormgegeven, en zij zijn van mij, en via mijn eigen
Rechterhand plaats ik mijn uitgekozenen.
2.

3
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22.

En mijn rechtvaardigheid gaat hen voor en zij zullen niet verstoken zijn van mijn Naam,
want die is met hen.’
23.
Vraag en floreer en blijf in de liefde van de Heer.
24.
En u, geliefden in de Geliefde, zij die in Hem Die leeft bewaard worden, en zij die gered
zijn in Hem Die gered werd, u zult ook onvergankelijk tot in alle eeuwigheid bevonden worden, om
de Naam van uw Vader. Halleluyah!
Ode 9
1.

Open uw oren en ik zal tot u spreken. Geef mij uw zielen, zodat ik u ook mijn ziel
toevertrouw.
2.
Het Woord van de Heer en Zijn verlangens, de heilige gedachte die Hij voor Zijn Messias
gepland heeft.
3.
Want uw redding ligt in de wil van de Heer, en zijn gedachte is eeuwig leven, en uw einde is
onsterfelijkheid.
4.
Wees verrijkt in God de Vader en neem de gedachte van de Allerhoogste aan.
5.
Wees sterk en gered door Zijn genade.
6.
Want ik verkondig u vrede, aan u Zijn heiligen,
7.
zodat niemand van hen die luisteren in de oorlog geveld zou worden, en dat ook zij die Hem
gekend hebben niet zouden vergaan, en zodat zij die het aannemen niet beschaamd zouden staan.
8.
De Waarheid is als een eeuwigdurende kroon, gezegend zij die haar op hun hoofd plaatsen.
9.
Zij is als een kostbare edelsteen, en er is oorlog gevoerd om die kroon.
10.
En Rechtvaardigheid heeft haar genomen en aan u gegeven.
11.
Zet die kroon op, binnen het waarachtige verbond met de Heer.
12.
En iedereen die overwonnen heeft zal in zijn boek staan beschreven.
13.
Want hun boek bestaat uit de overwinning die van u is. En zij [Rechtvaardigheid] ziet u voor
haar staan en wil dat u gered wordt. Halleluyah!
Ode 10
1.

De Heer heeft mijn mond met Zijn Woord richting gegeven en Hij heeft mijn hart met Zijn
licht geopend. Hij heeft Zijn sterveloze leven ook in mij doen wonen,
2.
en het mij gegeven dat ik de vrucht van Zijn vrede zou spreken.
3.
Om de zielen van hen die naar Hem toe willen komen om te keren en een goede gevangene
uit de gevangenis in vrijheid te leiden.
4.
Ik werd gesterkt en bekrachtigd en nam de wereld gevangen.
5.
En deze werd voor mij tot lof van de Allerhoogste en van God mijn Vader.
6.
En de samenlevingen die over de landen verstrooid waren werden samengebracht.
7.
En ik was onberispelijk in mijn liefde voor hen, want zij beleden mij in de hoge plaatsen. En
de sporen van het licht werden op hun hart gericht.
8.
En zij wandelden mijn leven binnen en werden gered en werden mijn volk voor eeuwig en
altijd. Halleluyah!
Ode 11
1.

Mijn hart werd gekliefd en haar bloem verscheen. Genade sprong er ook vanuit op en zij
droeg vrucht voor de Heer.
2.
Want de Allerhoogste kliefde mijn hart door Zijn Heilige Geest en onderzocht mijn
genegenheid voor Hem… en vulde mij met Zijn liefde.
3.
En Zijn open staan voor mij werd mijn redding en ik rende in Zijn richting naar Zijn vrede,
zelfs in de richting van waarheid.
4.
Van het begin tot het uiterste einde heb ik Zijn kennis nodig gehad,
5.
en stond ik vast op de Rots van waarheid waar Hij mij op geplaatst had.
6.
En spraakwatervallen raakten mijn lippen, overvloedig vanuit de bron van de Heer.
7.
En ik dronk en werd dronken van het levende water dat niet sterft.
8.
En mijn dronkenschap was er geen zonder kennis, want ik wees nutteloosheid af en keerde
naar mijn God, de Allerhoogste.
9.
Ik werd verrijkt door Zijn beloning, en ik verliet de dwaasheid die over de aarde verspreid
is, ik trok die uit en wierp het van mij.
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10.

En de Heer vernieuwde mij met Zijn kleding, en omvatte mij met Zijn licht. En van bovenaf
gaf hij mij rust in onvergankelijkheid.
11.
En ik werd als het land dat bloeit en zich verheugt over haar vruchten.
12.
En de Heer was als de zon die over het landschap schijnt.
13.
Hij verlichtte mijn ogen, en mijn gezicht ontving de dauw, en mijn neusvleugels verheugden
zich in de heerlijke geur van de Heer.
14.
En Hij leidde mij naar Zijn paradijs, daar waar de overvloed aan genoegens van de Heer is.
15.
En ik aanbad de Heer vanwege Zijn glorie, en ik zei: ‘Gezegend O Heer, zijn zij die in Uw
land geplaatst zijn, en zij die een plaats in het paradijs hebben!
16.
En zij groeien door het fruit aan Uw bomen en zijn van donker naar licht veranderd.
17.
Kijk! Al Uw dienaren die goed werken zijn mooi en keren zich van slechtheid af naar het
fijne wat van U is.
18.
En zij hebben de bitterheid van de bomen van zich afgewend, toen zij in Uw land geplant
zijn.
19.
En alles werd als een overblijfsel van Uzelf, als een eeuwige herinnering aan Uw
betrouwbare werken.
20.
Want er is overvloedig veel ruimte in Uw paradijs, en niets daarin is nutteloos.
21.
Maar alles is beladen met vrucht, glorie aan U O God, hét summum van het paradijs voor
eeuwig.’ Halleluyah!
Ode 12
1.
2.

Hij heeft mij met waarachtige woorden gevuld, zodat ik overeenkomstig spreken zou.
En als een waterstroom, stroomt de waarheid uit mijn mond en brengen mijn lippen Zijn
vrucht voort.
3.
Hij heeft gezorgd dat Zijn kennis in mij floreert, want de mond van de Heer is het
waarachtige Woord, het is ook de Deur van Zijn licht.
4.
En de Allerhoogste heeft het gegeven aan Zijn werelden die een weerslag van Zijn eigen
schoonheid zijn, als de resonantie van Zijn heerlijkheid, en als de belijders van Zijn plan, als de
boodschappers van Zijn gedachten, en als de opvoeders van Zijn dienaren.
5.
Want de snelheid van het Woord is onuitsprekelijk, precies als Zijn uitspraak is Zijn snelheid
en kracht.
6.
En haar reikwijdte is onbeperkt, nooit faalt zij, maar zij staat stevig en zij kent geen verval,
of hoe dat verloopt.
7.
Want zoals haar werk is, zo is het resultaat, want zij is licht en de dageraad van het denken.
8.
Hierdoor praten de werelden met elkaar. En zij die stil waren, waren in het Woord.
9.
Daarvanuit kwam liefde en saamhorigheid. En de een sprak met de ander over wat hen
toebehoorde, want zij waren doordrongen van het Woord.
10.
En zij kenden Hem Die hen maakte, want zij waren eensgezind. Want de mond van de
Allerhoogste sprak tot hen, en Zijn uitleg koos die weg.
11.
Want de woonplaats van het Woord is de mens, en het echtheidskenmerk is liefde.
12.
Gezegend zij die daardoor alles begrepen hebben, en de Heer in Zijn waarheid hebben leren
kennen. Halleluyah!
Ode 13
1.
2.

Kijk! De Heer is onze spiegel, open de ogen en zie ze in Hem, en leer het karakter van uw
gezicht.
Uit ook lofprijs aan Zijn Geest en veeg het vuil af van uw gezicht. Hou ook van Zijn
heiligheid en bekleed uzelf daarmee.
3.
Wees ook onberispelijk tegenover Hem, altijd. Halleluyah!
Ode 14.

1.
3.
4.

5

Zoals de ogen van een zoon op zijn vader gericht zijn, zo zijn mijn ogen Heer, altijd op U
gericht.
2.
Want bij U zijn mijn (troostende) borsten en mijn genoegens.
Haal uw genadebewijzen niet bij mij weg Heer, en neem Uw vriendelijkheid niet van mij af.
Reik uit naar mij O Heer, Uw Rechterhand, altijd, en wees tot het uiterste einde mijn gids,
passend bij wat U graag wilt.
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5.
Laat mij welgevallig voor U zijn, om Uw glorie en om Uw Naam.
Laat mij voor het kwaad bewaard worden en laat Uw zachtmoedigheid in mij wonen Heer,
ook de vrucht van Uw liefde.
7.
Leer mij de Psalmen met Uw waarheid, zodat ik vrucht kan dragen in U.
8.
Open de harp van Uw Heilige Geest voor mij, dat ik met al haar klanken U prijzen kan O
Heer.
9.
En passend bij de menigte aan liefdevolle genadebewijzen van U, zo zult U het mij geven en
haasten om onze verzoeken in te willigen, want U kunt al onze behoeften vervullen. Halleluyah!
6.

Ode 15.
1.

Zoals de zon de vreugde is voor wie zoeken naar het aanbreken van de dag, zo is de Heer
mijn vreugde.
2.
Want Hij is mijn zon en Zijn stralen hebben mij opgericht. Zijn licht heeft ook alle
duisternis van mijn gezicht verdreven.
3.
In Hem heb ik ogen ontvangen en Zijn heilige dag gezien.
4.
Ik heb oren gekregen en Zijn waarheid gehoord.
5.
De gedachte aan kennis is mijn deel geworden en ik ben verrukt vanwege Hem.
6.
Ik heb de verkeerde weg verlaten en ben naar Hem toegelopen en heb redding van Hem
ontvangen, zonder morren.
7.
Hij heeft mij naar de maat van Zijn gulheid geschonken, en passend bij Zijn uitmuntende
schoonheid heeft Hij mij gemaakt.
8.
Door Zijn Naam heb ik onverderfelijkheid aangedaan en door Zijn genade vergankelijkheid
afgelegd.
9.
Dood is voor mijn ogen vernietigd en het dodenrijk is door mijn woord weerlegd.
10.
En in het land van de Heer is onsterfelijk leven opgekomen, en dat is aan Zijn getrouwen
bekendgemaakt,
11.
het is onbegrensd gegeven aan iedereen die op Hem vertrouwt. Halleluyah!
Ode 16
1.

Zoals het werk van de boer de ploegschaar is, en het werk van de stuurman het sturen van
het schip,
2.
zo is ook mijn werk de Psalm van de Heer. Mijn ambacht en baan zijn Zijn lofprijzingen.
3.
Want Zijn liefde heeft mijn hart gevoed, en zelfs vanaf mijn lippen stortte Hij Zijn vruchten
uit.
4.
Want mijn liefde betreft de Heer en daarom zal ik voor Hem zingen.
5.
Want ik ben sterk gemaakt in het lofprijzen van Hem en heb geloof in Hem.
6.
Ik zal mijn mond openen en Zijn Geest zal in mij spreken
7.
over de glorie van de Heer en Zijn schoonheid. De werken van Zijn hand en de vaardigheid
van Zijn vingers,
8.
de veelheid van Zijn genadebewijzen en de kracht van Zijn Woord.
9.
Want het Woord van de Heer onderzoekt alle zaken, zowel wat onzichtbaar is als dat wat
Zijn gedachten bekendmaakt.
10.
Want het oog ziet Zijn werken, en het oor hoort Hem denken.
11.
Hij ontvouwde de aarde en Hij plaatste de wateren in de zee.
12.
Hij bemat de hemelen en pinde de sterren vast. Hij stabiliseerde de schepping en richtte
haar op.
13.
En Hij rustte van Zijn werken.
14.
En de geschapen zaken volgen hun koers en doen hun werken,
15.
ze weten niet hoe nutteloos stil te staan, Zijn legerscharen zijn ook ondergeschikt aan Zijn
Woord.
16.
De schatkamer van het licht is de zon, en de schatkamer van het donker is de nacht.
17.
En Hij maakte de zon voor de dag, zodat zij helder zou zijn, maar de nacht brengt duisternis
over het landoppervlak.
18.
En hun wisselingen spreken elkaar aan over de schoonheid van God.
19.
Want er is niets dat zonder de Heer bestaat. Want Hij bestond voordat er maar iets tot
bestaan kwam.
20.
En de werelden zijn door Zijn Woord gemaakt, en vanuit de gedachte van Zijn hart. Glorie
en eer zij Zijn Naam. Halleluyah!
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Ode 17
1.
Door mijn God werd ik gekroond, mijn kroon is levend.
In mijn Heer werd ik ook gerechtvaardigd, Hij is mijn onvergankelijke redding.
3.
Ik ben verlost van nutteloosheid en ik werd niet veroordeeld.
4.
De knellende banden werden door Zijn handen doorgesneden. Ik ontving het gezicht en de
uitstraling van een nieuw persoon en ik wandelde overeenkomstig en werd gered.
5.
En de gedachte aan waarheid leidde mij voort. En ik wandelde ernaar en dwaalde niet.
6.
En iedereen die mij gezien heeft stond versteld, en ik werd door hen als een vreemde vogel
beschouwd.
7.
Maar Hij Die ervan wist en mij op deed groeien is de Allerhoogste in al Zijn perfectie. En Hij
verheerlijkte mij vanuit Zijn vriendelijkheid, en verhief mijn gedachten tot het niveau van Zijn
waarheid.
8.
En daarvandaan gaf Hij mij de weg van Zijn voorschriften, en ik opende de gesloten deuren,
9.
en brak de ijzeren balken in stukken, want mijn ijzer smolt en loste voor mij op,
10.
niets bleef voor mij gesloten, want ik was de deur naar alles.
11.
En ik ben naar al mijn bondgenoten gegaan om hen los te maken, zodat ik niemand
gebonden of vastgemaakt achter zou laten.
12.
En ik bracht mijn kennis vrijelijk in, en mijn gebed was in mijn liefde gevat.
13.
Zo zaaide ik mijn vruchten in harten en veranderde hen naar mijzelf, en zij ontvingen mijn
zegening en leefden.
14.
En zij werden bijeengebracht bij mij en gered. Want zij waren voor mij als mijn eigen
lichaamsdelen en ik was hun hoofd. Glorie aan U, de Heer Messias, ons Hoofd. Halleluyah!
2.

Ode 18
1.

Mijn hart werd omhooggevoerd in de liefde van de Allerhoogste en verruimde zich, zodat ik
Hem omwille van Zijn Naam zou prijzen.
2.
Mijn lichaamsdelen werden gesterkt zodat zij niet zouden bezwijken onder Zijn kracht.
3.
Ziekte verdween uit mijn lichaam en ik stond naast de Heer volgens Zijn wil. Want Zijn
koninkrijk bestaat echt.
4.
O Heer, omwille van hen die gebrek hebben, neem Uw Woord niet weg van mij.
5.
Houd Uw vervolmaking ook niet weg van mij, omwille van hun werken.
6.
Laat het licht niet overwonnen worden door de duisternis, laat ook waarheid niet
wegvluchten voor bedrog.
7.
U zult mij aanstellen voor de overwinning, Uw Rechterhand is onze redding. U zult mensen
uit alle uithoeken ontvangen,
8.
en U zult ieder die in het kwaad vastzit bewaren.
9.
U bent mijn God. Bedrog en dood bestaan niet in Uw mond,
10.
want wat U wil is volmaaktheid en onzin is vreemd voor U,
11.
zij kent U ook niet.
12.
U kent ook geen dwaling,
13.
zoals zij U niet kent.
14.
Want onwetendheid verscheen als een blindeman, en als het schuim op de zee.
15.
En zij dachten dat die onzinnige zaak iets groots voorstelde,
16.
zij gingen er ook op lijken en werden onzinnig.
Maar zij die ervan wisten en over nadachten hebben het begrepen,
17.
en zij zijn niet in hun voorstellingsvermogen aangetast, want zij bleven bij de gedachten
van de Heer.
18.
En lachten om hen die al dwalend wandelden,
19.
en zij spraken waarheid, vanuit de inspiratie die de Allerhoogste in hen had geblazen.
Lofprijs en grote schoonheid voor Zijn Naam. Halleluyah!
Ode 19
1.
3.

7

Mij werd een beker melk aangeboden en ik dronk deze in de zoete vreugde van de Heer.
2.
De Zoon is de beker en de Vader is Hij Die gemolken wordt.
En de Heilige Geest molk Hem, want Zijn borsten waren vol en het was noodzakelijk voor
Hem dat Zijn melk voldoende zou vrijkomen.
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4.
6.
8.
9.

De Heilige Geest opende Zijn boezem ook en mengde de melk uit de twee borsten van de
Vader en gaf het mengsel aan de wereld, zonder dat zij het wisten.
5.
En zij die de volheid ervan ontvangen zijn degenen aan de Rechterhand.
De baarmoeder van de Maagd heeft verzameld, en zij werd zwanger en baarde, en de Maagd
werd een moeder van vele genadebewijzen.
7.
Zij had barensweeën en bracht een Zoon voort, zonder pijn te lijden.
En omdat zij niet voldoende voorbereid was, had zij geen verloskundige gezocht, (want Hij
bracht haar tot baren), zij baarde alsof zij een man was, uit eigen wil.
En zij bracht Hem openlijk voort, en ontving Hem met grote waardigheid, en hield van Hem
in Zijn ingebakerde kleding, en beschermde Hem vriendelijk, en toonde Hem in Majesteit.
Halleluyah!
Ode 20

1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.

Ik ben een priester van de Heer en ik bewijs de priesterdienst voor Hem. Ik offer Hem het
offer dat Hij heeft bedacht.
Want Zijn denken is niet zoals de wereld denkt, of zoals het lichamelijk gerichte denken, of
zoals zij die aan het lichaam onderworpen zijn.
3.
Het offer van de Heer is rechtvaardigheid en zuiverheid van hart en lippen.
Offer uw innerlijk onberispelijk aan Hem, en laat hart tegen hart of ziel tegen ziel geen
geweld aandoen.
U zult geen vreemdeling voor een geldprijs kopen, ook zult u uw naaste niet opslokken,
6.
u zult hem de bescherming van zijn naaktheid ook niet ontnemen.
Maar doe onbeperkt de genade van de Heer aan. Kom Zijn Paradijs binnen en maak u een
krans van haar boom.
Plaats haar op uw hoofd en wees blij en houd vast aan Zijn rust, en glorie zal voor u uit
gaan.
En u zult vanuit Zijn vriendelijkheid en genade ontvangen en u zult in waarheid floreren, tot
eer van Zijn heiligheid. Lofprijs en eer zij Zijn Naam. Halleluyah!
Ode 21

1.

Ik strekte mijn armen uit naar de Allerhoogste, ja naar de genade van de Heer. Want Hij
wierp mijn boeien van mij af en mijn Helper trok mij op naar Zijn genade en redding.
2.
Ik legde de duisternis af en bekleedde mij met licht.
3.
En mijn ziel ontving een lichaam dat vrij van zorg en verdriet of pijnen is.
4.
Het denken aan de Heer heeft mij ook ontzettend geholpen, met zijn onvergankelijke
vriendschap.
5.
En ik werd opgetild in Zijn licht en ik diende voor Zijn aangezicht.
6.
Ik werd ook Zijn naaste, Hem prijzend en belijdend.
7.
Mijn hart liep ervan over en het lag op mijn tong, vanaf mijn lippen kwam het op en de
heerlijkheid van de Heer nam toe op mijn gezicht, samen met Zijn lofprijs. Halleluyah!
Ode 22

1.

5.
6.
7.

8

Hij Die mij naar beneden af deed dalen, bracht mij ook uit de regionen hieronder omhoog.
2.
En Hij Die de zaken daartussen verzamelt, is ook Hij Die mij neervelt.
3.
Hij Die mijn vijanden en tegenstanders verstrooide.
4.
Hij Die mij gezag over boeien gaf, om ze los te maken.
Hij Die de draak met zeven koppen door mijn handen omverwierp, Die mij over zijn wortels
aangesteld heeft, om zijn zaad te vernietigen…
U was daar aanwezig en hebt mij geholpen, en op elke plaats was Uw Naam als een bolwerk
voor mij.
Uw Rechterhand vernietigde zijn kwaadaardige gif, en Uw Hand baande de weg voor hen die
in U geloven.
8.
En U koos hen uit, vanuit de graven, en scheidde hen af van de dood.
9.
U nam dode beenderen en bedekte ze met vlees,
10.
zij waren bewegingloos, en U gaf hen energie om te leven.
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11.
12.

Uw weg en Uw aanblik was zonder verderf, U bracht Uw wereld ten verderve, zodat alles
ontbonden zou worden, en daarna vernieuwd.
Zodat het fundament voor alles Uw Rots zou zijn, en daarop bouwde U werkelijk Uw
koninkrijk, en dat werd de woonplaats van de heiligen. Halleluyah!
Ode 23

1.
2.

De vreugde is van de heiligen! Wie anders dan de heiligen zullen zich ermee bekleden?
Genade is van de uitgekozenen! En wie zullen haar ontvangen anders dan hen die er vanaf
het begin op vertrouwd hebben?
3.
Liefde is van de uitgekozenen! En wie zullen zich ermee bekleden, behalve zij die haar
vanaf het begin bezeten hebben?
4.
U! Wandel zonder morren in de kennis van de Allerhoogste, tot Zijn verheerlijking en ter
vervolmaking van Zijn kennis.
5.
Want Zijn gedachte kwam als een brief, Zijn wil daalde van boven af, en Hij werd gestuurd,
als een pijl die met kracht van de boog wordt afgeschoten.
6.
En vele handen renden naar de brief om die te grijpen, die te nemen en te lezen,
7.
en zij ontglipte aan hun vingers en zij werden er bang van, ook van het zegel dat erop zat.
8.
Want het was hen niet toegestaan om het zegel te openen, want de kracht die over het
zegel lag was sterker dan zij.
9.
Maar zij die het zagen, gingen de brief achterna om te zien waar die terecht zou komen,
wie haar zou lezen en wie het zou horen.
10.
Maar een wiel ving haar op en reed eroverheen.
11.
Er zat ook een kenmerk aan vast, van het Koninkrijk en van de heerschappij.
12.
En alles wat het wiel in de weg probeerde te staan, werd overgereden en neergeslagen.
13.
Zo verzamelde zich een menigte aan tegenstanders, het overbrugde rivieren, stak over en
ontwortelde vele bossen, zo maakte het een breed pad.
14.
Het ging hals over kop, want het wiel ging over de kop, met dat kenmerk wat erop zat.
15.
De brief was er een met een opdracht, waarmee ze alle landen tegelijk verzamelde.
16.
En aan het hoofd ervan, het Hoofd dat werd geopenbaard, stond de Zoon van waarheid, van
de Allerhoogste Vader.
17.
En Hij erfde en nam bezit van alles. En wat velen bedacht hadden verviel tot niets.
18.
Alle afvalligen maakten zich snel uit de voeten. En de vervolgers en razenden werden
uitgeroeid.
19.
En de brief bleek een omvangrijk exemplaar te zijn, geheel door de vinger van God
geschreven.
20.
De Naam van de Vader stond erop, en van de Zoon en de Heilige Geest, om voor eeuwig en
altijd te regeren. Halleluyah!
Ode 24
1.

De duif fladderde over de Messias, want Hij was haar Hoofd, en zij zong over Hem en haar
stem werd gehoord.
2.
En de bewoners waren bang en de vreemdelingen trokken weg.
3.
De vogels lieten hun vleugels hangen en alle wormen stierven in hun holen. De afgronden
die verborgen geweest waren werden geopend en zij waren gulzig naar de Heer, als in barensnood.
4.
Maar zij werden niet gevoed, want het was hun deel niet.
5.
En zij verzegelden de afgrond met het zegel van de Heer. En zij vergingen, wetende, dat zij
van oudsher bestaan hebben.
6.
Want vanaf het begin waren zij verdorven, en het resultaat van hun verdorvenheid was het
leven.
7.
En iedereen die onvolmaakt was verging, want het was niet mogelijk om hen een woord te
geven zodat zij zouden kunnen blijven.
8.
En de Heer vernietigde het evenbeeld van iedereen die de waarheid niet in zich had.
9.
Want zij die hooghartig waren, ontbeerden wijsheid, en dus werden ze afgewezen, omdat
de waarheid niet in hen was.
10.
Want de Heer openbaarde Zijn weg en verspreidde Zijn genade breeduit. En zij die het
begrepen kennen Zijn heiligheid. Halleluyah!

9
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Ode 25
1.
2.

Ik werd uit mijn boeien gered en vluchtte naar U toe, mijn God.
Want U bent de Rechterhand van mijn redding en mijn Helper.
3.
U heeft hen die tegen mij opstaan tegengehouden.
4.
En ik zal hem niet meer zien, want Uw blik was op mij, die redde mij door Uw genade.
5.
Maar in de ogen van velen werd ik veracht en afgewezen, ik was als lood in hun ogen.
6.
En de kracht en hulp van Uzelf was mijn deel.
7.
U plaatste een lamp aan mijn rechter- en linkerhand, en er zal niets in mij zijn dat niet
helder is.
8.
Ik werd bekleed met de bedekking van Uw Geest, en U verwijderde mijn kleding van huid
van mij.
9.
Want Uw Rechterhand richtte mij op en verdreef ziekte van mij.
10.
En ik werk machtig in de waarheid, en heilig door Uw gerechtigheid, en al mijn
tegenstanders waren bang voor mij.
11.
Ik werd bewonderenswaardig door de Naam van de Heer, en werd door Zijn vriendelijkheid
gerechtvaardigd, en Zijn rust duurt voor eeuwig en altijd. Halleluyah!
Ode 26
1.
Ik overlaadde de Heer met lofprijs, want ik ben de Zijne.
2.
En ik zal Zijn heilig lied verkondigen, want mijn hart is bij Hem.
3.
Want Zijn harp is in mijn handen, en de Oden over Zijn rust zullen niet stilgehouden
worden.
4.
Ik zal Hem met heel mijn hart aanroepen, ik zal Hem prijzen en loven met al mijn
lichaamsdelen.
5.
Want van het oosten tot zover als het westen bestaat Zijn lofprijs.
6.
En vanaf het zuiden tot zelfs in het noorden bestaat het belijden van Hem.
7.
En vanaf de top van de heuvels tot hun uiterste grens bestaat Zijn volmaaktheid.
8.
Wie kan de psalmen van de Heer schrijven, of wie ze lezen?
9.
Of wie kan Zijn ziel trainen om te leven, zodat zijn ziel gered zou worden?
10.
Of wie kan gerust zijn bij de Allerhoogste, dat Hij met Zijn mond spreken zou?
11.
Wie is in staat om de wonderen van de Heer te verklaren?
12.
Want hij die zou verklaren, zou dat wat verklaard is worden.
13.
Want het is voldoende om te weten en te rusten, want de zangers staan in rust.
14.
Als een rivier uit een overvloedige bron, die te hulp stroomt naar hen die haar zoeken.
Halleluyah!
Ode 27
1.
2.
3.

Ik strekte mijn handen uit en heiligde mijn Heer.
Want het uitstrekken van mijn handen betekent Zijn teken.
En mijn staan betekent de boom die rechtop staat. Halleluyah!
Ode 28

1.
3.
5.
6.
7.
8.

10

Zoals duiven hun vleugels over hun kroost leggen, en de mond van hun kroost op hun
monden gericht zijn,
2.
zo zijn de vleugels van de Geest ook over mijn hart.
Mijn hart is verheugd en trappelt van vreugde, zoals de baby van vreugde in de buik van zijn
moeder trappelt.
4.
Ik geloofde, daarom was ik gerust, want Hij in Wie ik geloofd heb is trouw.
Hij heeft mij rijkelijk gezegend en mijn hoofd is bij Hem. Ook de dolk zal mij niet van Hem
scheiden, of het kromzwaard.
Want voordat de vernietiging komt ben ik klaar en ben ik op Zijn onverderfelijke vleugels
geplaatst.
Want onsterfelijk leven is gekomen en heeft mij te drinken gegeven. De geest in mij is van
dat leven afkomstig, en dat kan niet sterven, want het leeft.
Zij die mij zagen stonden verbaasd over mij, omdat ik vervolgd werd, en zij dachten dat ik
opgeslokt werd, want ik werd door hen als één van de verlorenen beschouwd.
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9.

En mijn verdrukking werd mijn redding, en ik was tot hun afschuw,
10.
want er was geen jalousie in mij.
11.
Want ik deed goed aan elk mens door wie ik gehaat werd, en zij omringden mij als
hondsdolle honden die hun meesters zomaar aanvallen.
12.
Want hun gedachten zijn vervalst en hun begrip is vertekend.
13.
Maar ik droeg water in mijn rechterhand, en verdroeg hun bitterheid met mijn zoetheid.
14.
En ik verging niet, want ik was hun broer niet, laat staan mijn geboorte als die van hen.
15.
En zij zochten mij te doden maar vonden geen mogelijkheid, want ik was ouder dan dat zij
zich konden herinneren.
16.
En zij vielen mij voor niets aan, met hen die mij, zonder resultaat, achtervolgden.
17.
Zij zochten de herinnering aan Hem Die voor hen was te vernietigen.
18.
Want het verstand van de Allerhoogste kan niet overvleugeld worden, en Zijn hart staat
boven alle wijsheid. Halleluyah!
Ode 29
1.
De Heer is mijn hoop, in Hem zal ik niet beschaamd staan.
Want passend bij Zijn lofprijs maakte Hij mij, en passend bij Zijn goedheid heeft Hij mij ook
gegeven.
3.
Passend bij Zijn genadebewijzen heeft Hij mij verhoogd. En passend bij Zijn uitmuntende
schoonheid heeft Hij mij ‘boven’ geplaatst.
4.
Hij haalde mij ook uit de diepten van het dodenrijk omhoog, Hij trok mij weg uit de muil
van de dood.
5.
‘En U legde mijn vijanden neer.’ Vanuit Zijn genade rechtvaardigde Hij mij ook.
6.
Want ik geloofde in de Messias van de Heer. En ik overwoog dat Hij de Heer is.
7.
Want Hij toonde Hem Zijn teken, en Hij leidde mij met Zijn licht, en gaf mij de staf van Zijn
macht.
8.
Zodat ik de afbeeldingen van de volken zou neerwerpen, en de macht van machtige mannen
zou vernederen.
9.
Om met Zijn Woord oorlog te voeren, en met Zijn macht de overwinning te behalen.
10.
En de Heer overwon mijn vijand met Zijn Woord, en deze werd als de stoppel die de wind
meevoert.
11.
En ik bracht lofprijs aan de Allerhoogste omdat Hij mij verhoogde, ik Zijn dienaar en de
zoon van Zijn dienares. Halleluyah!
2.

Ode 30
1.
3.
5.
6.
7.

Vul zelf uw water vanuit de levende bronnen van de Heer, want die staan open voor u.
2.
En kom al u dorstigen, neem het vocht en rust bij de bron van de Heer.
Want zij is mooi en zuiver en geeft de ziel rust, haar water is veel fijner dan honing.
4.
De honingraat van bijen is er niets bij.
Want zij stroomt uit vanaf de lippen van de Heer en maakt naam vanuit het hart van de
Heer.
Onbegrensd en onzichtbaar kwam zij, en totdat zij werd opengelegd kenden zij haar niet.
Gezegend zijn wie ervan gedronken hebben en rust bij gevonden hebben. Halleluyah!
Ode 31

1.
2.
3.
4.
6.

11

De afgronden verdwenen in het niets bij de aanblik van de Heer. En duisternis werd door
Zijn verschijning vernietigd.
Vergissing verloor het en verdween door Zijn Hand. Ook dwaasheid vond geen pad om te
bewandelen, zij werd overspoeld door de waarheid van de Heer.
Hij opende Zijn mond en sprak van genade en vreugde, Hij uitte ook een nieuw lied ter ere
van Zijn Naam.
Hij verhief Zijn stem tot de Allerhoogste en offerde Zijn zonen die bij Hem waren aan Hem.
5.
En Zijn aanblik werd tot rechtvaardigheid, want dat had Zijn heilige Vader Hem
toevertrouwd.
‘Kom naar voren, u die verdrukt bent en ontvang vreugde, bezit uw zielen met vreugde en
neem onsterfelijk leven aan.
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7.

Toen ik opstond verklaarden zij mij schuldig, ik die niet schuldig geweest ben, en zij
verdeelden mijn buit, hoewel niets aan hen toebehoorde.
8.
Maar ik verdroeg het, behield mijn vrede en zweeg, alsof zij mij niets deden.
9.
Maar ik stond onwankelbaar als een sterke rots die door golven geteisterd wordt en dat
verdraagt.
10.
Ik droeg ook hun bitterheid, uit nederigheid, zodat ik mijn volk zou redden, haar beërven,
en mijn beloften aan de voorvaders niet ongedaan zou maken, aan wie ik de redding van hun
nageslacht beloofde.’ Halleluyah!
Ode 32
1.
3.

De vreugde vanuit het hart behoort toe aan de gezegenden, en licht van Hem Die in hen
woont.
2.
Ook van het Woord van waarheid, Die uit zichzelf is voortgekomen.
Want Hij is bekrachtigd door de heilige kracht van de Allerhoogste, en Hij is onwankelbaar,
voor eeuwig en altijd. Halleluyah!
Ode 33

1.

Genade kwam snel en zei verdorvenheid vaarwel, in Hem daalde zij af om haar teniet te
doen.
2.
Hij vernietigde de vergankelijkheid voor Zijn aanblik, en verwoestte heel haar ordening.
3.
En Hij stond op eenzame hoogte en deed Zijn stem klinken van het ene tot het andere
uiterste van de aarde,
4.
en trok iedereen die Hem gehoorzaamt naar zich toe. En daar verscheen geen slecht
persoon, naar het bleek,
5.
maar daar stond een volmaakte Maagd die verkondigde en riep en sprak:
6.
‘O u mensenzonen, keer terug, en u mensendochters, kom!
7.
Verlaat die verderfelijke wegen en kom dicht bij mij, dan zal ik bij u binnenkomen en u uit
het verderf leiden,
8.
en u wegwijs maken op de wegen van waarheid, zodat u niet vernietigd wordt of vergaat.
9.
U, luister naar mij en wees gered, want ik verkondig de genade van God onder u, en door
mij zult u gered en gezegend worden.
10.
Ik ben uw rechter, en zij die zich met mij bekleed hebben zullen ongeschonden blijven,
maar zij zullen de nieuwe onvergankelijke wereld bezitten.
11.
Mijn uitgekozenen wandelen in mij, en ik zal mijn wegen aan hen die mij zoeken
bekendmaken, en ik zal hen op mijn naam doen vertrouwen.’ Halleluyah!
Ode 34
1.
2.

4.
5.

Er bestaat geen moeilijke weg waar eenvoud van hart bestaat.
Ook is er geen klap (voor het hoofd) bij oprechte gedachten.
3.
In de diepte van een verlichte gedachte is er geen sprake van storm.
Waar iemand aan alle kanten door schoonheid omringd wordt, bestaat niets dat verdeeld is.
Het beeld wat beneden is, dat bestaat boven, want alles is boven. Wat beneden is, is niets
dan het beeld van hen die zonder begrip zijn.
6.
Genade is voor uw redding geopenbaard.
Geloof, leef en wees gered. Halleluyah!
Ode 35

1.
De dauw van de Heer, in stilte besprenkelde Hij mij ermee.
En de wolk van vrede deed Hij boven mijn hoofd opstijgen, zij beschermde mij voortdurend.
3.
Zij diende tot mijn redding, alles werd geschud en zij waren bang.
4.
Een rook en een oordeel ging uit van hen, maar ik bleef stil in opdracht van de Heer.
5.
Hij was meer dan een beschutting voor mij en meer dan een fundament.
6.
Ik werd namelijk gedragen, als een kind door zijn moeder, en Hij gaf mij melk, de dauw van
de Heer.
7.
Ik werd grootgebracht door Zijn beloning en vond rust in Zijn volmaaktheid.

2.

12
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8.

Ik spreidde mijn handen uit om mijn ziel op te heffen, en ik werd met de Allerhoogste
verzoend, bij Hem werd ik gered. Halleluyah!
Ode 36

1.
Ik was gerust op de Geest van de Heer en de Geest hief mij omhoog
en deed mij ter hoogte van de Heer op mijn voeten staan. In het zicht van Zijn perfectie en
heerlijkheid, terwijl ik Hem prees met de compositie van Zijn liedjes.
3.
De Geest bracht mij dus voor het aangezicht van de Heer, en hoewel een mensenzoon, ik
werd een verlichte genoemd, een zoon van God.
4.
Terwijl ik lofprijs bracht onder de geprezenen, en groot was onder de machtigen.
5.
Want passend bij de grootsheid van de Allerhoogste, zó maakte Hij mij, en zo nieuw als
Hijzelf is vernieuwde Hij mij. Vanuit Zijn eigen volmaaktheid zalfde Hij mij.
6.
En ik werd een van Zijn naasten, en mijn mond opende zich als een wolk vol dauw.
7.
En mijn hart stortte zich uit, als een kolkende stroom vol rechtvaardigheid.
8.
En mijn toegang tot Hem was in vrede, en ik werd bevestigd door de Geest van Zijn
heerschappij. Halleluyah!

2.

Ode 37
1.
2.

Ik strekte mijn handen uit naar mijn Heer en verhief mijn stem naar de Allerhoogste.
Ik sprak met de stem van mijn hart en Hij hoorde mij toen mijn stem Hem bereikte.
3.
Zijn antwoord bereikte mij en gaf mij de vrucht van mijn arbeid.
4.
En het gaf mij rust vanuit de genade van de Heer. Halleluyah!
Ode 38

1.
Ik steeg op naar het waarachtige Licht alsof het in een strijdwagen was.
En de Waarheid nam mij mee en leidde mij, Hij droeg mij langs kuilen en groeven en
beschermde mij tegen rotsen en golven.
3.
Hij werd voor mij een veilige haven en plaatste mij op de armen van onsterfelijk leven.
4.
Hij ging met mij mee en deed mij rusten, en zorgde dat ik niet verdwaalde, omdat Hij de
Waarheid was.
5.
En ik nam geen risico, want ik liep met Hem.
6.
En ik maakte geen enkele vergissing omdat ik de Waarheid gehoorzaamde.
7.
Want vergissing vlucht voor Hem weg en komt Hem niet tegen. Maar de Waarheid wandelt
over het juiste pad.
8.
En al wat ik niet wist maakte Hij mij duidelijk, al het vergif van vergissing, en de dodelijke
plagen waarvan zij denken dat het snoep is.
9.
Ik zag ook het bederf van de verderver, wanneer de aangetaste bruid getooid is, en de
bruidegom die bederft en bedorven is.
10.
En ik vroeg de Waarheid: ‘Wie zijn zij?’ En Hij zei tegen mij: ‘Dit is de bedrieger en de
dwaling.
11.
En zij imiteren de Geliefde en Zijn bruid, en zij verleiden en bederven heel de wereld.
12.
Zij nodigen velen uit voor het banket,
13.
en geven hen van hun dronken voerende wijn te drinken, ze halen hun wijsheid en kennis
weg, en maken hen zo verstandeloos.
14.
Dan laten ze hen achter, waarna zij als dwazen verdervend rondgaan, zij zijn namelijk
harteloos, haar zoeken zij ook niet.’
15.
En ik werd wijs gemaakt zodat ik niet in handen van de bedrieger zou vallen. En ik
verklaarde mijzelf gelukkig omdat de Waarheid met mij mee ging.
16.
En ik werd gegrondvest en leefde en werd gered.
17.
En mijn fundament werd gelegd op de Hand van de Heer. Want Hij fundeerde mij.
18.
Want Hij deed wortelschieten, gaf water, verstevigde en zegende, en haar vruchten zijn
eeuwig.
19.
Het schoot diep en kwam op en ontplooide, het was vol en werd groter, en alleen de Heer
werd verheerlijkt in wat Hij geplant en verzorgd had, met Zijn zorg en met de zegen van Zijn
lippen.
20.
Door de prachtige aanplant van Zijn Rechterhand en door de pracht van Zijn beplanting en
door wat Zijn verstand heeft bedacht. Halleluyah!
2.
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Ode 39
1.
De kracht van de Heer is als machtige rivieren,
2.
zij die Hem verachten sleuren ze mee, ze blokkeren hun paden,
3.
en vagen hun oversteekplaatsen weg. Ze grijpen hun lichamen en vernietigen hun levens.
4.
Want ze zijn sneller dan de bliksem, steeds sneller.
Maar zij die ze in geloof oversteken zijn onwankelbaar,
5.
en zij die onbesmet over hen wandelen zullen niet bang zijn.
6.
Want het teken in hen is de Heer, en het teken is de weg van hen die in de Naam van de
Heer oversteken.
7.
Trek daarom de Naam van de Allerhoogste aan en ken Hem, dan zult u zonder gevaar
oversteken, want de rivieren zullen aan u onderworpen zijn.
8.
De Heer heeft hen door Zijn Woord overbrugd en wandelde er te voet overheen.
9.
En zijn voetstappen staan stevig en onwankelbaar op het water, hun stabiliteit staat als een
paal boven water.
10.
En de golven werden her en der opgezweept, maar de voetstappen van de Heer, de Messias,
staan stevig en worden niet weggevaagd of uitgewist.
11.
En er is een weg toegewezen voor hen die achter Hem aan oversteken, voor hen die aan de
weg van geloof in Hem vasthouden en Zijn Naam aanbidden. Halleluyah!
Ode 40
1.

Zoals de honing uit de honingraat van de bijen druipt,
en de melk uit de vrouw die van haar kinderen houdt vloeit,
3.
zo is mijn hoop ook op U, mijn God.
4.
Zoals het water de bron uitspuit,
zo spuit de lofprijs voor de Heer uit mijn hart en prijzen mijn lippen Hem, mijn tong Zijn
psalmen.
En mijn gezicht straalt van Zijn blijheid, en mijn geest is zó blij in Zijn liefde, ook mijn ziel
straalt in Hem.
7.
En eerbied vertrouwt op hem en redding in Hem is verzekerd,
en Zijn erfenis is eeuwig leven en zij die er deel aan hebben zijn onvergankelijk. Halleluyah!
2.

5.
6.
8.

Ode 41
1.
2.

Alle kinderen van de Heer zullen Hem prijzen en de waarheid van Zijn geloof verzamelen.
En Zijn kinderen zullen door Hem gekend worden. Daarom zullen wij in Zijn liefde zingen.
3.
Wij leven in de Heer, door Zijn genade, en ontvangen leven door Zijn Messias.
4.
Want een stralende dag heeft ons verlicht, en wonderbaar is Hij Die ons Zijn heerlijkheid
gegeven heeft.
5.
Laten wij ons daarom allemaal in de Naam van de Heer verenigen, en laten wij Hem in al
Zijn goedheid eren.
6.
Laat onze gezichten stralen vanuit Zijn licht en laten onze harten Zijn liefde nacht en dag
doorvorsen.
7.
Laten wij juichen vanuit de vreugde van de Heer.
8.
Iedereen die mij ziet zal verstomd staan, want ik ben van een andere afkomst.
9.
Want de waarachtige Vader hield mij in gedachten. Hij Die mij vanaf het begin in bezit
heeft gehad.
10.
Want Zijn rijkdom heeft mij verwekt, ja de gedachte uit Zijn hart.
11.
Zo is Zijn Woord bij ons, op heel onze weg.
12.
De Redder Die doet leven en onze ziel niet afwijst.
13.
De Man Die werd vernederd en door Zijn eigen rechtvaardigheid verhoogd werd.
14.
De Zoon van de Allerhoogste verscheen in de volmaaktheid van Zijn Vader.
15.
En vanuit het Woord daagde het licht dat van oudsher in Hem was.
16.
De Messias is werkelijk één en voordat het fundament van de wereld gelegd werd, was Hij al
bekend,
17.
dat Hij voor eeuwig zielen redden zou, door Zijn waarachtige Naam.
Een nieuw lied komt op vanuit hen die Hem liefhebben. Halleluyah!
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Ode 42
1.
‘Ik strekte mijn handen uit en naderde tot mijn Heer.
2.
Want het uitstreken van mijn handen verbeeldt Zijn teken.
3.
Mijn uitstrekking is het uitgespreide kruis dat op de weg van de Rechtvaardige is geplaatst.
4.
En ik werd onbelangrijk voor hen die mij niet kennen, maar ik zal met hen die mij
liefhebben zijn.
5.
Al mijn vervolgers zijn dood, en wie op mij hoopten hebben mij gezocht, want ik was
levend.
6.
En ik stond op en ben bij hen, en ik zal bij monde van hen spreken.
7.
Want zij hebben hen die hen vervolgen veracht.
8.
En hebben hen het juk van mijn liefde opgelegd.
9.
Zoals de arm van de bruidegom om de bruid,
10.
zo was mijn juk op hen die mij kenden.
11.
En zoals het bed in het huis van de bruidegom en de bruid is opgemaakt,
12.
zo is mijn liefde over hen die in mij geloven.
13.
En ik werd niet verstoten, al werd ik wel zo beschouwd.
14.
Ik ging niet verloren, al beraamden zij dat wel tegen mij.
15.
Het dodenrijk zag mij en was er kapot van.
16.
De dood wierp mij omhoog, en velen met mij.
17.
Ik kreeg gal en bitterheid en daalde met hem naar zijn allerdiepste punt af.
18.
En hij liet de voeten en het hoofd gaan, want zij konden mijn aanblik niet verdragen.
19.
En ik maakte een gemeenschap van levenden onder zijn doden, en met levende woorden
sprak ik tot hen,
20.
want mijn woord zal niet voor niets zijn.
21.
En zij die gestorven waren renden naar mij toe, en zij riepen en zeiden: ‘Zoon van God, heb
medelijden met ons, passend bij Uw vriendelijkheid,
22.
en leid ons weg uit de boeien van duisternis, open ook de deur naar waar wij uitkomen bij U
voor ons.
23.
Laat ons met U gered zijn, want U bent onze Redder!’
24.
En ik luisterde naar hun stem en verzegelde mijn Naam op hun hoofden, want zij zijn vrije
mensen en zijn van mij.’ Halleluyah!
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