
Liturgie preek Psalm 42-43 (transcript)
-'Feest van genade' 1, Hartstocht voor God
-GKv Loppersum-Westeremden, 17-02-2013, 09.30u

Welkom, mededelingen

Komen tot de Here
 Stil gebed
 Votum/zegengroet
 Aanbidding:
 -Psalm 67,1-2 'De Here God zij ons genadig'
 -Opw 407 'Hoe groot zijt Gij'
 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
 Zingen Opw 546 'Nabij Gods hoog verheven troon'
 Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Luisteren naar de Here:
 Schriftlezing(en), zie onder 
 Zingen GK 7 'De koning van Egypteland'
 Kinderen gaan naar de KinderBijbelClub
 Verkondiging: tekst en thema zie onder
 Gebed aansluitend aan verkondiging
 Zingen Psalm 116,1-2.4.10 'God heb ik lief, want die getrouwe Heer'
 Wet van God

Geven aan de Here:
 Dank- en voorbedegebed   
 Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte
 Inzameling gaven

Gaan onder de zegen van de Here
 Zingen Psalm 145,1.3 'Mijn God en Koning, aller vorsten Heer'
 Zegen

Leesgedeelte(n): Ex 15,1-13 en Psalm 42-43
Tekst: Psalm 42-43
Preekthema: ‘Hartstocht voor God!'
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Thema: 'Hartstocht voor God!'
1. Wat er aan de hand is met de dichter.

2. Wat de dichter daaraan doet.

Als je Psalm 42 voor je hebt, zie je dat de dichter ons een beeld meegeeft, en dat is 
het beeld van een hinde die naar water smacht.

Maar laten we eens goed lezen, 1e vraag: wat staat hier?, het gaat hier over een 
hinde die smacht naar stromend water.

En dat smachten, dat is veel meer dan eventjes zoeken, als je een beetje dorst hebt, 
dan zorg je dat je straks water krijgt, maar het kan nog wel even wachten.

Maar deze hinde is al zo lang op zoek naar water - als dat nog veel langer duurt, 
gaat het dood van de dorst…

….dat zoeken moet niet lang meer duren, anders gaat de hinde dood van de dorst.
En vindt de hinde water?, nee, er is geen water, de rivierbedding, de beek staat 

helemaal droog.
Dus wat is het beeld?, dit: deze hinde is wanhopig op zoek naar water, en hij vindt  

geen druppel.
En dan komt het, want wat doe je met een voorbeeld, de dichter past dit voorbeeld 

toe op zichzelf toe, 'zoals een hinde smacht naar stromend water, zo ben ik aan het 
smachten naar U o God.'

Dat is wat er aan de hand is, de dichter zegt: ik ben te vergelijken met die hinde op 
zoek naar water…

...ik zoek God maar ik vind Hem niet meer, dat is het beeld, en de dichter zegt dat 
van zichzelf.

OK, 2e vraag: wat zegt de dichter met het beeld van die hinde op zoek naar water?

Wat is er ad hand?, het antwoord zie je staan in vs 3, 'wanneer mag ik nader komen 
om voor Gods aangezicht te verschijnen?'

Die uitdrukking 'voor Gods aangezicht komen', wil zeggen: in de aanwezigheid van 
God komen.

'Voor Gods aangezicht verschijnen', dat is niet naar de hemel gaan, voor de Here 
God te komen staan in de eeuwigheid.

Nee, de dichter zegt: ik mis NU, op dit moment het besef van Gods aanwezigheid, 
dat is NU aan de hand.

Als je zeker bent van Gods aanwezigheid, dan bid je en dan weet je: God luistert NU 
naar mij, en Hij hoort mij op dit moment, dat weet je heel zeker.
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Maar wat zegt de dichter hier?, dat besef mis ik, dat ik echt voor God kom, dat ik 
voor zijn aangezicht sta, dat mis ik.

Hij mist de werkelijkheid ervan, bidden maar waar doe ik het voor?, het lijkt zo 
onecht, het lijkt wel alsof het niks uitmaakt.

Vroeger raakte het woord genade hem diep, of als het over de zorg vd Here God 
ging, dan zag hij het voor zich als hij aan tafel zat, of hij nu werk had of niet, hij 

wist God zorgt voor me!
Dat is de dichter kwijt, hij is God kwijt, hij mist God, het besef van de werkelijkheid 

dat 'ie voor Gods aangezicht leeft…
...'wanneer is het weer zover dat ik weer ik echt weet dat ik voor God sta?'

Een toepassing hiervoor, de dichter is heel eerlijk, hij vertelt gewoon wat er aan de 

hand, hij draait er niet om heen.
De Bijbel is zo eerlijk, dit is er gewoon aan de hand, je kunt wel zeggen: het is prima 

met m;n geloof, maar ten diepste weet je: 'het is helemaal niet prima.
Daarom dit: wat zou het geweldig zijn als je in de komende 6 weken je groeigroep 

bent, dat je er zelf aan bijdraagt dat dit vertrouwen er is…
...dat je eraan bijdraagt dat iemand kan zeggen: 'ik voel me net als die dichter, ik 

mis God'.
...dat je dit in je groep hebt, dat je weet: dit gebeurt gewoon in je geloof - ik kan 

daar nu niet verder op ingaan.
Maar als je kijkt naar de reden WAAROM de dichter God mist, dan is er geen sprake 

van schuld.
Je hebt Psalm die zeggen heel duidelijk, dan heeft de dichter fouten gemaakt, is er 

sprake van zonde, en dan moet 'ie weer voor Gods aangezicht komen en z'n zonden 
belijden.

Maar Psalm 42 zegt: 'dit gebeurt gewoon', 'dit overkomt je in je leven als christen, 
vroeg of laat' - en dan is er geen sprake van schuld.

Draag er dus zelf aan bij, dat je niet mooi opgepoetste verhalen hebt over je geloof, 
maar gewoon eerlijk bent: 'ik merk het niet', 'ik herken het gevoel van Psalm 42'.

En 2e ter toepassing, probeer naast vertrouwen te geven ook vanuit genade te 
denken, want als iemand zoiets zegt, dan denken wij: 'dan is er vast iets niet in 

orde'.
Probeer vanuit genade te spreken, probeer samen, vs 3, weer uit te komen bij de 

Here, probeer het niet te bedekken met mooie woorden.
Wat is er aan de hand?, de dichter mist God, dat is er aan de hand.
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2.
Als het thema deze week is: 'Hartstocht voor God' hebben?, waar denk jij dan aan?

Misschien denk je hieraan, dat je denkt aan: heel emotioneel en uitbundig in je 
emoties je geloof uiten.

Dat je als je staat te zingen, met je handen in de lucht, heel expressief je geloof 
belijden.

Dat je dan denkt, dat soort mensen die zo hun geloof belijden, die hebben passie 
voor God.

Maar mag ik je om dat misverstand uit de weg te ruimen eens een verhaal vertellen?
Ik heb in 2002-2004 bezocht ik een predikantenconferentie in Londen, samen met 

1000 man en dan samen zingen, zo overweldigend.
Op een van die congressen wat de hoofdspreker Tim Keller, het jaar erna was het 

John Piper.
Maar het gaat me hierom, als er werd gezongen was het Tim Keller die met z'n ogen 

dicht en met de handen naast zijn lichaam God prees…
...terwijl een man als John Piper met de handen opgeheven God prees - en ik 

besefte toen: passie voor God is niet dat je heel emotioneel, heel expressief 
zichtbaar in of je met je handen in de lucht staat je geloof staat te beleven.

Het past bij je of niet, het past Tim Keller zoals hij zong, of bij John Piper zoals hij 
zong, als het bij je past prima, zo niet dan niet.

Dat is niet hartstocht voor God, om heel expressief, uitbundig, extravert te geloven.
Om dat misverstand uit de weg te ruimen, als het gaat om hartstocht voor God is de 

vraag: heb je de Here lief, dat is de vraag van de komende week.

Heb je de Here lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand?, en dan laat de 
dichter zien: die liefde krijg je niet door op je stoel te blijven zitten.

4 leerpunten geeft de dichter, kijk maar naar vs 1, id oudere vertaling stond een 
'leerdicht'.

Deze Psalm is geen emotionele uitbarsting waar je niets aan hebt, nee, 4 punten laat 
de dichter zien om voor het eerst of opnieuw te leren naar de Here te verlangen.

1. Laat je bemoedigen in de gemeente (vs 5), 2. Stort je ziel uit (vs 5), 3. Hoop op 

God (vs 6), 4. Vertel jezelf het evangelie (vs 6).
Ten eerste, laat je bemoedigen in de gemeente, begeef je in de gemeente - we 

hebben gezien, de dichter heeft direct ah begin verteld: hij is de Here God kwijt…
...maar in vs 5 lees je dat de dichter zijn medebroers en zussen mist, hij mist 'hoe 
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hij meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God, een feestende 
menigte, juichend en lovend'.

Wat mist 'ie?, hoe hij aangestoken werd door het enthousiasme van zijn broers en 
zussen om zich heen, dat mist hij.

En hoe hij van die gemeente een onderdeel was, dat mist hij ook.
Maar is het niet het apart dat de dichter dat hier noemt?, hij heeft gezegd: 'ik ben 

God kwijt', en dan begint 'ie over z'n geloofsgenoten.
Waarom zou hij beginnen over die gemeenschap waarin hij een plek had?

De dichter mist z'n geloofsgenoten, waarom?, hij had hen om hem te helpen te 
geloven, de Bijbel zegt: 'je kunt niet zonder je gemeente'.

'Alleen al om hen te zien zingen, dat helpt mij om ook te zingen', het helpt hem om 
mee te doen, het helpt hem om naar God te gaan in de tempel.

Het gaat hem om God, het gaat hem niet om die tempel, hij zegt: 'ik heb die 
mensen van God gekregen om naar God te gaan'.

Door mee te doen bleef hij bij de les, hij had de gewoonte om God te zoeken en dat 
deed hij samen met z'n medebroeders en -zusters.

Maar nu hij die gemeente niet meer heeft, nu beseft hij hoe moeilijk dat is, om 
alleen God te zoeken, en daarom zegt hij dit, vs 5.

Zou hij daarom ook God kwijt zijn?, het staat er niet - maar de Bijbel is er duidelijk 
over: je kunt niet zonder gemeente, je kunt niet alleen christen zijn.

En dan weet ik, dan zijn er die zeggen: 'is dat zo?', 'ik kan prima zonder', maar het is 
niet zo, maar dan moet ik er wel een ding bijzeggen...

...want wat is de bedoeling van wat een gemeente is?, dat het een echte 
gemeenschap is waar we samen optrekken maar samen optrekken, maar samen op 

te trekken om bij God uit te komen.
Dan moeten we niet langer grote woorden spreken maar dan moet het in ons kerk-

zijn gaan om de Here…
...geen holle woorden: 'wij zijn een kerk van de Here' en er niet tegelijk voor zorgen 

dat we een gemeente zijn die elkaar helpt om God te dienen, dan is het hol en leeg.
Het lef hebben om een echte gemeenschap te zijn, die weet hoe lastig het is om God 

en elkaar echt lief te hebben.
Wij moeten als christenen in deze individualistische maatschappij weer de kracht 

van een gezonde gemeenschap ontdekken…
...een gemeente die je helpt om volwassen christen te zijn, een gemeente die je 

helpt om op God te hopen, die je helpt om af te rekenen met afgoden om te groeien 
in het liefhebben van de Here God.
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Tweede leerpunt, in de oudere vertaling stond in vs  5: 'ik stort mijn ziel uit', wat 
moet je je daarbij voorstellen?

Dat je gewoon aan de Here vertelt hoe het zit, geen vrome praatjes, geen nepgedoe, 
niet langer je beter voordoen, maar echt jezelf zijn.

Ik vertel aan de Here, 'ik ervaar het niet dat ik echt voor U sta!'
Als je bang voor de Here God bent omdat je opgegroeid bent met het idee dat alles 

perfect moet zijn, zul je dit nooit doen…
...maar als je weet dat de Here God je kent, hoe je in elkaar zit, en dat Hij weet hoe 

wij in elkaar zitten, dan hoef je bang te zijn.
Ben je ontevreden over je geloofsleven, zeg het!, is je gebedsleven mager?, zeg het!, 

is je liefde voor de Here mager?, zeg het!
Erken het en weet dat dat veilig bij Hem is, 'stort je hart uit!'

Derde leerpunt, hoop de Here!, dat zie je in vs 6 en vs 11 en 43,5: we hebben 

gezien dat de dichter het besef van Gods aanwezigheid kwijt is…
...maar hij is God niet kwijt, 'mijn God die mij ziet en redt', en hij roept zichzelf op:  

hoop op de Here!
Wat betekent dat?, dat hij kritisch gaat nadenken: waar hoop ik eigelijk op?, waarvan 

verwacht ik veel te veel?
Zijn dat anderen, of zijn mijn spullen mijn God geworden, hoop ik daar gelukkig van 

te worden, verwacht ik daar zekerheid van te krijgen?
Als ik daar mijn hoop op heb gesteld, dan wil ik daar niet langer op vertrouwen, ik 

wil alleen maar op God hopen.
Al m'n spullen kunnen me gestolen worden, want ik wil alleen nog maar het van God 

verwachten.
Maar hij beseft natuurlijk ook, 'ik ben hopeloos zonder God!', hij moet het echt van 

de Here hebben, daarom verlangt hij zo naar de Here.

Vier: daarom spreekt de dichter tegen zichzelf, dat is het laatste leerpunt: vertel 
jezelf het evangelie, dat zie je in vs 6.

Hij praat in zichzelf, 'wat ben je bedroefd, vestig je hoop op God, eens zal ik Hem 
weer loven, de God die mij ziet en redt'.

Dat lijkt heel raar, tegen jezelf praten - je komt het natuurlijk veel vaker tegen in de 
Psalmen, maar het gaat erom dat je dit tegen jezelf zegt.

Het is jezelf troosten met het evangelie, 'kom op ziel, nu niet verdrietig zijn!', het is 
jezelf tot de orde roepen: 'kom op ziel, stel je niet aan!'
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Waarom?, 'omdat Hij de God is die mij ziet en mij redt', daar komt het evangelie 
tevoorschijn.

Hij beseft hier: 'ik ben verantwoordelijk voor m'n eigen geloof', daarom ook 40 
dagen voor mezelf, en daar wil ik voor vechten zegt de dichter.

(Slot)

Hoe is de Here?, 'Hij is de God die mij ziet en redt', vs 6 - 'mij redt' laat dat eens tot 
je doordringen: vaak denken wij dat wij perfect moeten zijn.

Eerst de boel op orde, en dan mag ik bij God komen, eerst moet m'n leven schoon 
geboend, en dan mag ik bij de Here komen.

Maar wat is het evangelie?, de Here wast mij schoon, Hij vergeeft mij mijn zonden!
In Rom 2 staat: wij schieten allemaal tekort in het eer brengen aan de Here…

...u en jij schiet tekort is het eer brengen aan de Here, je staat schuldig voor de 
Here.

Je staat allemaal schuldig voor de Here, ik/u/je staat in de schuld bij God, en er is 
niets wat je kunt doen, en Psalm 42 zegt: hoop alleen op de Here!

Dus je hebt alleen de Here, als je probeert om je aan iets anders vast te grijpen of 
op iets anders te hopen, dan kom je bedrogen uit.

Dan zal de Here zeggen: waar ben je mee bezig?, je moet op Mij hopen - je schiet 
tekort in het eer brengen aan de Here, besef dat!

Als je in het evangelie vertellen aan jezelf om dat punt heendraait: van je eigen 

zonde, dan zul je nooit de genade van God begrijpen.
Als je je zonde toedekt, zul je nooit het geweldige van genade beseffen.

De Here wil je aannemen terwijl jij vijandig bent, terwijl ik een vijand ben - ik 
gedraag me vaak vijandig tegenover God.

Hij wil mij aannemen om Christus' wil alleen, Hij wil u aannemen ALLEEN om de Here 
Jezus, nergens anders om.

ZO houdt de Here God van je: terwijl je een zondaar bent, een gerechtvaardigde 
zondaar.

Van jezelf wil je niet met God leven, en DAT is de reden dat de dichter zegt: 'daarom 
verlang ik zo naar de Here!', dat is de kern vd Psalm!

Waarom verlangt hij zo naar de Here?, omdat hij beseft: zonder God ben ik nergens, 
het zit niet in mezelf: ik kan de Here niet vasthouden.

Hij is de God die mij ziet en redt, ik heb vanuit mezelf de Here God niet lief!
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Verlang je naar de Here?, Hij is de God die je ziet en redt, grijp je aan Hem vast, Hij 
is een volkomen Verlosser!

Begeef je in de gemeente, stort je hart uit voor de Here, hoop alleen op Hem en 
vertel jezelf het evangelie!

Verlang je ernaar om de Here meer lief te hebben?, ga je zo de 40 dagen in, dan 

mag je je gezegend weten.
Of verlang je er niet naar om de Here meer lief te hebben?, dan zul je je moeten 

bekeren, want de Here wil dat wel, dat je ernaar verlangt om Hem meer lief te 
hebben.

Maar wat hebben we gezien?, dat verlangen krijg je niet van jezelf dat kun je krijgen 
door de Heilige Geest.

Dat is het verlangen van de dichter: 'ik kan dit niet zelf', zelfs dat verlangen moet de 
Here ons geven, moet Gods Geest mij geven.

Ik ben zo afhankelijk van de Heilige Geest, totaal van de Geest van de Here Jezus.

Laten we bidden
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