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Psalm 146
1 Halleluja!
Loof de HEER, mijn ziel.
2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.
3 Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
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7 recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8 de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9 de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.
10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!

In de Wet
17 Want de HEER, uw God, is de hoogste God en
Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende
God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is
onomkoopbaar; 18 hij verschaft weduwen en wezen
recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet
hen van voedsel en kleding. 19 Ook u moet
vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf
vreemdelingen geweest in Egypte. (Deuteronomium
10:17-19)
Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het
hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land
die in armoede leeft of er slecht aan toe is. (Deut.15:11)

In de wijsheidsliteratuur
Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn
schepper, wie zich over een arme ontfermt, eert hem.
(Spr. 14:31)
Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER,
die zal hem zijn weldaad vergoeden. (Spr. 19:17)

In de Profeten
Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen
losmaken, de banden van het juk ontbinden, de
verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? 7Is het niet:
je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan
armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen? (Jes. 58:6-7)
En nu zegt de HEER het nogmaals, bij monde van mij,
Zacharia: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor
elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook
geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit
om een ander kwaad te doen.’ (Zach. 7:9-10)

In de Evangeliën

Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen,
kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig
zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u
zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de
rechtvaardigen.’ (Lukas 14:13-14)

Bij de apostelen
…, toen reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die als
steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand:
wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de
besnedenen. Onze enige verplichting was dat we de
armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor
ik mij heb ingezet. (Gal. 2:9-10)
In de algemene brieven
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere
godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood,
en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk
blijven. (Jacobus 1:27)

Leviticus 19: 9,10
“Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag
u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat
van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. ... U
moet ze voor de arme en voor de vreemdeling
achterlaten. Ik ben de HEERE, uw God.”

Mattheus 25: 31 - 40
31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door
luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij
plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle
volken voor hem worden samengebracht en zal hij de
mensen van elkaar scheiden zoals een herder de
schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij
rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal
de koning tegen de groep rechts van zich zeggen:
“Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem
deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van
de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger
en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven
mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen
mij op,
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36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en
jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen
naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem
antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig
gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken
gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling
gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39
Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En
de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles
wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat
hebben jullie voor mij gedaan.”

