
Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 145,9
-GKv Loppersum-Westeremden, 15-09-2013

Welkom en mededelingen door ouderling

Komen tot de Here
Oproep om de Here te aanbidden, 2 Petrus 1,3-4
Stil gebed
Votum/zegengroet
Aanbidding:
-Opw 369 'Door uw genade Vader' (staan)
-Psalm 145,1.3 'Mijn God en Koning, aller vorsten Heer' (zitten)
Wet van God
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Bediening van de Heilige Doop:
 Lezen formulier 3 uit Geref. Kerkboek
 Bediening van de doop aan Jan Ruben Norg
 Zingen GK 161 'Heer, U bent mijn leven'

Luisteren naar de Here: 
Basisschoolgroepen 3-4 en 5-7 gaan naar de KinderBijbelClub
Bijbellezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema, zie onder, gebed
Tussenzang Psalm 119,42 'Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid'
Zingen Psalm 119,44 'Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond'

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

Gaan onder de zegen van de Here
Zingen GK 131,4-5.9 'Leer ons uw weg te willen gaan'
Zegen

Leesgedeelte(n): Exodus 34,1-9 en Psalm 145
Tekst: Psalm 145,9
Preekthema: ‘Beloften!'
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We gaan aan een nieuwe serie preken beginnen, in de afgelopen weken hebben we 
stil gestaan bij Abraham en Sara.

In de komende weken krijgen we eerst een aantal algemene, inleidende preken, wat 
zijn beloften, wat is nou over beloften te zeggen?

Heel algemeen, als het ware een helicopterview, en daarna een heel stel concrete 
beloften: de Here belooft vergeving, de Here belooft redding, de Here belooft bij je 

te zijn in moeilijke tijden.
We hebben bij Abraham en Sara gezien hoe moeilijk het is om in de beloften van de 

Here te geloven.
En wij zien vanmorgen met Psalm 145,9 hoe dat nou zit met beloften, en wat het 

betekent om in de beloften van de Here te geloven.

Thema: 'Gods beloften!'
1. God geeft ontzettend veel beloften, vers 9a.

2. God geeft beloften aan alle mensen, vers 9a.
3. God is goed voor alle mensen, vers 9b.

4. Geloven in Gods beloften, vers 9.

1.

We hebben Psalm 145 gelezen, je moet weten dat dit de laatste Psalm van David is.
En we weten allemaal, als iemand zijn laatste woorden uitspreekt moet je opletten, 

wat wil iemand nog zeggen, wat gaat 'ie nog vertellen?1

David geeft hier in Psalm 145 zijn testament, en dat zie je ook daaraan hoe 

persoonlijk David is: 'ik wil U roemen mijn God en Koning', vers 1.
En in het laatste vers, 'laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer', David vertelt 

hier over hoe hij een leven lang met God geleefd heeft.
Wij staan vanmorgen stil bij vers 9: 'goed is de Heer voor alles en allen, Hij ontfermt 

Zich over heel zijn schepping'.
Wat wij hier voor ons hebben in vers 9, is een belofte, dat zie je niet zo letterlijk, dat 

er staat: 'Ik zal…'
Nee, maar het staat er zo: 'goed is de Here voor alles en allen', dat is een belofte: 'Ik 

stel mij garant voor alles wat er is en voor alle mensen die er zijn'.
Wat is een belofte eigenlijk?, 'een belofte is een verklaring van Gods liefde, dat Hij 

Gerwin Pruijssen  Pagina 2 van 10  preek Psalm 145,9

1 Zie Derek Kidner, 'Psalms 73-150' (Tyndale Old Testament Commentaries), blz 480-482.



ons goede dingen wil geven of slechte dingen bij ons wil weghalen, en dat is uit 
genade en tot zijn eer' (2x).2

Als je de Bijbel doorbladert vind je 100-en beloften (vergeving, hulp, wijsheid, raad).
In Psalm 145 zie je hoe breed en hoe groot dit is, de Here is goed voor alles, de 

Here is goed voor allen, Hij ontfermt Zich over heel zijn schepping.
Er is niks wat daar buiten valt - we hebben gezien wat beloften zijn.

Volgende vraag is: waarom geeft de Here beloften aan ons?, de Here geeft beloften 

aan ons omdat Hij Zichzelf wil geven.
Als het gaat om Gods beloften, dan gaat het altijd om de Here Zelf3, dat zuig ik echt 

niet uit mijn duim…
...want dat staat in Psalm 145,8, 'genadig en liefdevol is de Heer, Hij blijft geduldig, 

groot is zijn trouw'.
Die woorden komen rechtstreeks uit [Exodus 34,6], in Exodus 34 ontmoet Mozes de 

Here God, en Mozes vraagt in 33,9: 'mag ik U zien?'
En dan krijgt Mozes alleen maar de achterkant van de Here te zien, en als de Here 

langs Mozes gaat, roept de Here zijn Naam uit, [Exod 34,6].
Dus als dat staat in Psalm 145,8, dan zegt David in vers 8: 'zo is de Here', en dan 

komen die beloften erna in vers 9.
Wat betekent dat?, dat betekent dit: 'vergeet dus nooit dat Gods beloften GODS 

beloften zijn'.
Haal die 2 nooit los van elkaar, beloften en God, die zijn altijd met elkaar 

verbonden.
Wat theoretisch, wat ingewikkeld, zeg je misschien - de Here zegt met al die 

beloften dit: je mag al die beloften toe-eigenen in geloof als je maar nooit die 
basis-belofte vergeet…

...die je vindt in Jeremia 31,33: 'Ik zal hun God zijn en zij mijn volk'.
Gods beloften zijn geen Sinterklaas-cadeautjes, hoe zit het met 

Sinterklaascadeautjes?
Ik krijg 5 december waarschijnlijk Sinterklaascadeautjes, maar Gods beloften zijn 

geen Sinterklaascadeautjes.
Ik hoef niet in hem te geloven, maar met de beloften van de Here is het niet zo.

Wat hebben we gezien met de doop van Jan Ruben, Gods belofte is niet alleen: 'Ik 
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zal bij jou zijn!'
Nee, Ik geef me aan jou zelf, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

In de belofte van de Here komt de Here Zelf helemaal mee.
Een voorbeeld, als je de Here vraagt om vergeving van je zonden, dan is de belofte 

in 1 Johannes 1,9: 'belijden wij onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig 
is, ons onze zonden vergeven'.

Dan zal de Here dat doen, dus de Here belooft vergeving van zonde als je Hem 
daarom vraagt.

Vergeving is niet automatisch alsof het uit de hemel valt - nee, als je in relatie met 
hem treedt, als je tot Hem bidt, krijg je vergeving.

2.
In Psalm 145,9 zie je het karakter van Gods beloften, je hebt in de Bijbel twee 

soorten beloften…
...beloften aan alle mensen, en beloften aan Gods kinderen, en die laatste zien we 

volgende week.
Hier in Psalm 145 zie je het heel breed, de Heer is goed voor alles, en de Heer is 

goed voor allen.
Wat betekent dat?, Gods aandacht gaat uit naar alles wat er in de schepping is, de 

planeten dat die op tijd hun baan maken.
De plantenwereld, de dierenwereld - alles wat er is, daar gaat Gods aandacht naar 

uit - het is dus niet zo dat de Here alleen maar bezig is met de kerk, nee, de Here 
zorgt voor alles wat er is, en Hij zorgt voor alle mensen die er zijn.

3. 
We hebben gezien: God is goed voor alles, maar er staat ook: God is goed voor 

allen.
De Here Jezus in de Bergrede, Matth 6,45: 'jullie Vader in de hemel laat zijn zon 

opgaan over goeden en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen'.

Psalm 145 zegt in vers 9, de Here is goed voor allen, als je daarover nadenkt, en 
doe dat nu eens…

...dan kan dat heel hard overkomen, de Here is dus ook goed voor Assad, de 
president van Syrie - als het waar is wat over hem geschreven is.
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De Here is goed voor mensen die grote fouten hebben begaan - er is iemand die jou 
iets heeft gedaan, en dat is vreselijk geweest, je loopt daar nog mee rond, de Here is 

goed voor allen.
Is de Here goed voor diegene?, je de Here is goed voor alle mensen.

Er is in de Bijbel een voorbeeld van iemand die daar niet tegen kon, dat de Here 
goed is voor alle mensen.4 

Jona is een evangelist en hij moest naar Nineve, daar deden ze alles wat God 
verboden heeft…

…Jona was bang voor 1 ding, God zal toch niet genadig zijn, en waar Hij bang voor 
was, kwam uit.

In 4,2 zegt Jona: 'ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, 
geduldig en trouw, en tot vergeving bereid'.

He, dat zijn die woorden uit Exodus 34,6 en Psalm 145,9 - en de Here bevestigt dat 
in Jona 4, 'Inderdaad, Ik ben goed voor alle mensen, en het vee', 'mijn hart is 

bewogen met al die mensen en ook met het vee' - een mooi voorbeeld bij Psalm 
145,9.

Ook al lees je in Romeinen 1,18: 'Gods toorn zich openbaart tegen de 
goddeloosheid van mensen'…

...hier leren we, er ligt iets onder Gods toorn, God is barmhartig voor alle mensen.
Waarom is de Here goed voor alle mensen, waarom is de Here zo barmhartig?…

...in 2 Petrus 3,9 staat: 'De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, Hij 
heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en 

niemand verloren gaat'.
Daar hebben we het antwoord, de Here wil dat niemand verloren gaat - de Here zegt 

hier in Psalm 145,9: 'Ik ben goed voor mensen, of ze dat nu verdienen of niet'.
Dat betekent niet dat alle mensen gered worden en naar de hemel gaan, het 

betekent eenvoudig dit: 'de Here is goed voor alle mensen', omdat Hij geduld heeft 
en wil dat wij en alle mensen tot inkeer komen'.

[tussenzang Psalm 119,42]

4.
Wat betekent het om in Gods beloften te geloven?, wat is geloven?
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In de afgelopen weken hebben we stilgestaan bij Abraham en Sara…
...en toen hebben we een paar keer gezien: hoe verhouden zich je gevoel en Gods 

beloften?
Gods beloften doen een beroep op je gevoel, bij Abraham bijvoorbeeld.

De beloften van de Here deden iets met Abraham, in zijn hart ging Abraham die 
beloften steeds belangrijker, steeds mooier vinden.

Dat heeft met je hart, met je gevoel te maken, de beloften van de Here werden 
steeds aantrekkelijker voor hem.

Vorige week hebben we gezien, als je Gods beloften krijgt, komt je gevoel zo in 
opstand, vorige week stonden wij stil bij Gen 22.

Dat de Here zegt: 'Ik wil dat je Isaak offert', en we hebben toen stilgestaan bij de 
vraag: hoe zit dat nou, als je gevoel in opstand komt, en de Here vraagt dat ik dit 

toch moet doen?, hoe werkt dat nou?
Is het nou m'n gevoel waar ik naar moet luisteren, m'n gevoel komt zo in opstand!

We hebben gezien: je moet altijd luisteren naar de Here, wat zegt de Here?
We hebben vorige week gezien, 'Abraham stond 's morgens vroeg op', hij liet het 

niet op z'n beloop, hij wilde niet de kans lopen te gaan twijfelen.
Vanmorgen daar weer een punt over, want als wij hier zo in Psalm 145,9 zien staan: 

'goed is de Here over alles en allen, Hij ontfermt zich over heel zijn schepping'…
...wat is dan het motief om Gods beloften te geloven?, is dat dankbaarheid?5

'Here, ik ben zo blij dat U zo goed bent voor alles en allen, ik geloof U uit 
dankbaarheid!', we gaan vanmorgen zien dat het niet dankbaarheid is.

Als ik aan u en jou zou vragen: waarom ga je naar de kerk?, waarom leef je zoals de 

Here dat van je vraagt?
9 van de 10 zullen dan antwoorden: 'uit dankbaarheid', dat doe ik uit dankbaarheid'.

Dankbaarheid is voor veel gereformeerden de basis om gehoorzaam te zijn, de 
basisemotie om gehoorzaam te zijn, waar of niet?

De emotie 'dankbaarheid' moet je motiveren om te geloven en gehoorzaam te zijn.
Maar als dankbaarheid de basis is, we een groot probleem - en dat probleem is dat 

wij mensen het lastig vinden om met dankbaarheid om te gaan.
Wij koppelen aan dankbaarheid al heel snel een schuldgevoel, een voorbeeld.

Stel, je krijgt een uitnodiging om bij iemand te komen eten, een man wil dat nog wel 
eens vergeten, maar een vrouw niet…
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...want je kunt niet met lege handen aankomen, of een doosje chocola 'Merci', je 
neemt altijd iets mee.

Wat is de achterliggende gedachte?, je kunt niet zomaar gaan, je kunt het niet 
maken om zonder aan te komen.

Ergens is dat schuldgevoel, je wilt iets terug doen - bij dat bloemetje is dat 
onschuldig, dat snapt u ook wel…

…maar stel nou dat je die houding hebt tegenover de Here: 'ik moet iets terugdoen 
tegenover de Here!'

Dan gaat er iets vreselijk mis, waarom?, de Here vraagt een spontane reactie, Hij wil 
niet dat wij het gevoel hebben dat we iets voor de Here moeten terugdoen.

Om het nog iets duidelijker te maken, soms krijg je dat gevoel bij een preek of in 

een toespraak…
…'nou hebt u gezien dat de Here zoveel voor u/jou heeft gedaan, wat ga je nu voor 

Hem doen?'
Dan wordt er een beroep gedaan op je schuldgevoel, dan wordt je vanuit 

schuldgevoel geprest om te gaan antwoorden…
...om iets te gaan doen voor de Here - wat daaraan niet Bijbels is, is de gedachte dat 

je als christen de schuld die je tegenover de Here hebt, weer moet terugbetalen.
Dat je iets moet teruggeven - maar dan zeggen we natuurlijk, 'we kunnen die schuld 

natuurlijk nooit terugbetalen, want we zijn allemaal zondaars'…
...en dan krijg je van die prachtige cliches, maar het gevolg is wel dat we meer 

dankbaar moeten zijn, want dan komen we misschien in de buurt.
Zo is het voor veel gereformeerden, 'waarom ga je naar de kerk?', 'waarom leef je als 

christen?', 'omdat we dankbaar moeten zijn!'
Maar als de Bijbel erop naleest, vind je nergens dat dankbaarheid het gevoel is, 

waarom wij de Here moeten geloven of gehoorzaam moeten zijn, nergens.
Misschien schrik je daarvan, en misschien denk je dat ik tegen de Heidelbergse 

Catechismus ben, maar dat is niet zo.
Want wat vraagt de Here God?, dankbaarheid is een gevolg, het is niet iets om mee 

te beginnen.

Als de Here God in het Oude Testament zijn volk op zonden wijst, dan zegt Hij 
nooit: 'wat zijn jullie ondankbaar!'

Maar dan zegt de Here altijd: 'waar is jullie geloof?', ondankbaarheid is niet reden 
dat ze zondigden, maar ongeloof.
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Een paar voorbeelden, Numeri 14,11: 'Hoelang nog zal het weigeren op Mij te 
vertrouwen', wij zouden zeggen: 'waarom waren ze zo ondankbaar?'

Het probleem is niet 'ondankbaarheid', maar 'ongeloof', het volk kon het niet 
opbrengen om t geloven in Gods beloften.

Nog een voorbeeld, Deut 1,31-32, 'ook in de woestijn waar u ervaren hebt dat de 
Heer, uw God, u gedragen heeft zoals een vader zijn kind draagt [..] toch vertrouwde 

u niet op de Heer, uw God' - voor ons gevoel had er moeten staan, 'toch was u niet 
dankbaar genoeg dat de Here u als een vader z'n kind heeft gedragen'.

Maar dat staat er niet.
Nog een voorbeeld, Psalm 78: 'Hij spleet de rotsen in de woestijn, en leste hun dorst 

met een watervloed. [..] Maar zij bleven tegen Hem zondigen [..] want zij hadden 
God niet geloofd, niet vertrouwd op zijn hulp'.

Wat heb je hieraan?, het probleem is niet ondankbaarheid, maar ongeloof.
Dat leert de Bijbel, ondankbaarheid is niet de reden, de oorzaak van zonde, maar 

ongeloof.
Een gebrek aan geloof in Gods beloften, 'Ik beloof bij jullie te zijn in de woestijn', 

maar zij geloofden Hem niet.

Maar dan zijn we bij deze vraag: wat is dan wel de emotie, het gevoel om de Here te 
gehoorzamen?

Hoe ga je wel in Gods beloften geloven?, want je snapt natuurlijk wel, dankbaarheid 
is tricky, 'ik voel niet dankbaar vandaag', nou dan hoef ik Gods beloften niet te 

geloven!
'Ik heb geen dankbaar gevoel', dan hoef ik niet te gehoorzamen!

Wat zegt de Bijbel over hoe je de Here God gaat geloven, hoe je de Here God gaat 
gehoorzamen?

Niet dankbaarheid, maar wat je in de Bijbel slag op slag tegenkomt is 'vrees', vreze 
des Heren, respect, eerbied - dat is allemaal hetzelfde.

Een paar voorbeelden, Deut 6,2: 'U moet voor de Here uw God ontzag tonen door u 
te houden aan zijn wetten en geboden'.

Prediker 12,13 schrijft de Prediker: 'alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb 
ontzag voor God en leef zijn geboden na'.

Spreuken 23,17 staat: 'heb altijd ontzag voor de Here, dan heb je een toekomst'.
Psalm 25,11, 'de Heer is een vriend voor wie Hem vrezen', of zoals je uit het 

Psalmboek kent: 'Gods vertrouwelijke omgang vinden, zielen waar zijn vrees in 
woont'.

Gerwin Pruijssen  Pagina 8 van 10  preek Psalm 145,9



Misschien denk je: wat heb je hieraan?, wat wij zien vanmorgen is dat het niet 
zozeer dankbaarheid is, maar respect en geloof.

Die horen bij elkaar, als het komend seizoen gaat over geloven, of leven uit Gods 
beloften…

...dan is het niet allereerst 'dankbaarheid', maar vreze des Heren, respect voor de 
Here, ontzag voor zijn Naam.

Daar begint het mee, dat heeft alles te maken met geloven in Gods beloften.
VREES en VERTROUWEN, als je dat laatste niet hebt, als je niet op de Here vertrouwt, 

als je geen respect voor de Here hebt, vertrouw je niet op zijn beloften, dan ben je 
niet gehoorzaam.

En dat zie je dan ook terug in je eigen leven, als er geen respect voor de Here is in je 
leven, dan denk je: 'ik hoef me niet te bekeren, God vergeeft toch wel!'

En dat is respectloos, zegt de Bijbel.
In Psalm 115,11 worden die 2 dingen: vertrouwen en ontzag, in 1 adem genoemd.

Daar staat: 'jullie de Here vrezen, vertrouw op de Here'.
Geloven in Gods beloften, begint niet bij te kijken in je hart en leven: 'ben ik 

dankbaar genoeg?
'En als ik me dankbaar genoeg voel, ga ik in Hem geloven', nee, het begint ervoor.

'Heb ik respect voor de Here, hoe kijk ik naar de Here?, zie ik de Here als een God 
waarbij ik kan doen wat ik wil, want Hij komt me toch niet achterna?

Hij zie toch alles door de vingers, of heb ik een diep respect voor de Here, omdat Hij 
de Heilige is?

Daar begint het mee, geloof in Gods beloften begint met ontzag, 'de vreze des 
Heren is het begin van de kennis'.

Laatste vraag: 'hoe kunnen vrees en vertrouwen samengaan?', dat zijn toch dingen 

die tegenover elkaar staan?, hoe kunnen die nou samengaan?
Eerbied voor de Here, velen denken dan aan angst, hoe kan dat nou samengaan met 

vertrouwen, zoals een kind zijn vader vertrouwt?
Hoe kunnen die twee nu samengaan?

Dat hebben we al gezien?, dat staat in psalm 145,8, 'genadig is de Here en 
liefdevol', Hij is betrouwbaar.

Omdat de Here een betrouwbaar en liefdevolle God is, kan ik respect voor Hem 
hebben en Hem vrezen en tegelijk Hem vertrouwen…

...want Hij is genadig en liefdevol, Hij wil mij vergeven, daar hoef ik niet bang voor 
te zijn.
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Zie je dat het samenkomt in de betrouwbaarheid van God - maar dat is moeilijk voor 
diegene bij wie gehoorzaamheid werd afgedwongen…

...je leerde niet dat gehoorzamen goed voor je was, maar omdat je moest.
Dan heb je niet leren vertrouwen omdat iets goed voor je is - zo is de Here wel.

Een voorbeeld, als de Here bij de Rode Zee het water gespleten heeft, dan staat er: 
'toen zag Israel wat een machtige daad de Here tegen Egypte had gedaan, en het 

volk vreesde de Here en geloofde in Hem'.
Daar heb je ze samen, het volk vreesde de Here en geloofde in Hem, die 2 dingen 

staan dus niet tegenover elkaar, maar gaan samen.
Vrees, respect, eerbied, ontzag en tegelijk kinderlijk vertrouwen, dat gaat samen, 

dat is een op een.
Waarom?, omdat de Here alleen maar dingen doet die goed voor je zijn.

Gods beloften gaan we in het komende seizoen zien, zijn altijd alleen maar goed 
voor je, alles wat de Here doet is goed - Hij wil dat u en jij gelukkig bent.

Voor alles moet ik dus weten: 'hoe kijk ik naar de Here?', vrees ik de Here, heb ik 

respect voor Hem, heb ik ontzag voor Hem?
...Hij is een heilig God, Hij verdraagt de zonde niet, het is een verschrikkelijke 

belediging als ik zijn beloften niet geloof…
...want vertrouw ik op de beloften die ik mezelf geef, of die de wereld me geeft.

Het is een belediging als je niet op Gods beloften vertrouwt.
De Bijbel zegt: 'kijk eens wat een geweldige beloften de Here je geeft, en die vervult 

Hij voor je, heb je respect voor Hem, dat de Here dat allemaal gedaan?
En tegelijk wil de Here je vertrouwen winnen, 'kijk nou eens wat Ik voor je doe, hoe 

dicht Ik bij je kom, hoe goed Ik voor je wil zijn!'

Wat hebben we gezien?, de Here God geeft allerlei beloften, 1. die krijg je niet 
zonder Hem, 2. de Here is goed voor de schepping, Hij is goed voor alles, 3. de Here 

is goed voor alle mensen omdat Hij niet wil dat mensen verloren gaan, en 4. het is 
niet dankbaarheid wat je helpt om in Gods beloften te geloven, maar respect, vrees 

voor de Here.
Vrees en vertrouwen gaan samen omdat de Here betrouwbaar is - hoe kijkt u, hoe 

kijk jij naar de Here?
'Goed is de Here voor alles en allen, Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.'

Laten we bidden
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