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'Gods beloften voor 
gelovigen!' (Psalm 103,11)

Dit is 2e preek over Gods beloften. Vorige 

week Psalm 145,9, toen hebben we gekeken 
naar het woord 'vrezen'. Wat motiveert je om 
in Gods beloften te geloven? Het is niet  
'dankbaarheid', maar 'vrees voor de Here'. 
Heel duidelijk in Pred 12,13, zie ook: Deut 6,2/
Spr 23,17/Psalm 25,4/Psalm 115,11.

1.Wat betekent de Here vrezen? Voor wie 
zijn Gods beloften? Voor wie de Here 
vrezen? Ouders zorgen voor hun eigen 

kinderen, zo zorgt de Here in het 
bijzonder voor zijn eigen kinderen. Voor-
beelden van beloften, Psalm 55,22/Jes 
40,31/1 Joh 1,9. Maar is 'vrezen' niet typisch 
iets voor Oude Testament, 1 Joh 4,18? 

Voorbeelden teksten NT, Rom 11,20, Filipp 
2,12, 1 Petr 1,7, 1 Petr 2,17, Hand 9,31. Wat is 
de Here vrezen? Niet angst hebben voor 
God alsof Hij je vijand is, maar Hem 
naderen met diep respect omdat Hij om 

genade niet langer je vijand is, en ook 
omdat Hij oneindig in macht en heiligheid 
is. Voorbeeld, Psalm 130,3-4.

2.Hoe leef je als je de Here vreest? Psalm 103 
geeft op die vraag een antwoord in de 
verzen 17-18. Vaders verantwoordelijk dat 
doorgegeven wordt wie de Here is. Vers 13: 
als je een goede vader ziet, zie je de Here. 

God heeft vaderschap gegeven om te laten 
zien hoe Hij is. Daarom ben je vader. Maar 
hoe 

doe je dat? Vers 14: wij zijn als stof, God is 
eeuwig: je hebt je kinderen niet altijd bij je. 
Waarvoor gebruik jij je tijd? Catechisaties 
beginnen weer: belangrijk werk. God 
vrezen is genade en werk van de Heilige 

Geest (Hebr 12,28), door berouw en 
bekering, met als gevolg gehoorzaam zijn 
aan Gods Woord. Hem vrezen en die doen 

wat Hij wil.

Om over na te denken: 

'Velen hebben een ongelovige vrees, en je 

herkent ze hieraan: ze kunnen niet stil blijven 

staan bij overtuiging van hun zonden. Als op wat 
voor moment ook, Gods wet of de verkondiging 

van het evangelie te dichtbij komt, houden ze het 
niet vol bij zo'n prediker, en krijgen ze een hekel 
aan zulke preken. Zij zijn, zo denken ze, het 
beste af, als ze niet te dichtbij God zijn, en van de 

kracht van Gods Woord. Het verkondigde Woord 

brengt God dichterbij dan hen lief is, want iedere 

keer als God dichtbij komt, merken ze dat God 

hen op hun zonden wijst.' - John Bunyan, 'The 

Fear of God'

'God vrezen is Hem naderen met 'verwonderde 

moedige nederigheid'!' - Tim Keller

Liturgie ochtend:

Komen tot de Here
Oproep om te aanbidden, 

Joh 1,12-13

Stil gebed
Belijdenis van afhankelijk-

heid en zegen
Zingen Psalm 34,1 

Schuldbelijdenis en 

genadeverkondiging
Zingen Psalm 34,4-5 en GK 
145,3-4

Gebed om Heilige Geest
Kinderen naar de KBC:

-basisschool-groepen 1 en 
2

Luisteren naar de Here
Bijbellezingen uit Psalm 

103 en Gal 4,1-11

Verkondiging
Zingen Psalm 111,5-6

Wet van God

Geven aan de Here
Dank- en voorbedegebed
Inzameling gaven

Gaan onder Gods zegen
Zingen E&R 112

Zegen

Liturgie middag, ds Jitse 

van der Wal
-Bijbellezing Marc 10,17-22

-Heidelbergse catechismus 

zondag 2
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Agenda voor de 
kerkdiensten:

22 september
09.30u Psalm 103,11 'Gods 
beloften aan gelovigen'

14.30 u ds J. van der Wal

29 september
09.30u leesdienst
14.30u ds L.W. De Graaff

6 oktober
09.30 Psalm 118,8 'Als je 

niet op Gods beloften 
vertrouwt…'

14.30u Matth 7,7-12, 'Onze 

Vader'

13 oktober
09.30u Numeri 23,19 'God 
is ALTIJD trouw aan zijn 
beloften'

14.30u ds H.W. van 
Egmond

Mededeling:
Catechesebulletin, in de hal ligt het Catechesebulletin (op de leesplank). Neem er een mee als je geen kinderen (meer)  
op de catechisatie hebt, geef jezelf een kans om mee te leven, voor de kinderen en jongeren, catecheten en mentoren 

te bidden. Alle ouders met kinderen op de catechisatie hebben er een via de mail ontvangen!

Agenda:

22 september 
Vanavond startavond ouders mentorcatechese. Alle ouders die kinderen op de mentorcatechese hebben, zijn welkom 
en worden verwacht. Vanaf 19.30u inloop met koffie, we beginnen om 19.45u. Het duurt een uurtje.

24 september
Start van de mentorcatechese-lessen.

8 november
Ken je de muziek van Sela? Binnenkort hebben ze een concert in Groningen in de Martinikerk, rond de uitgave van 
nieuwe CD 'Ik zal er zijn'. Meer info: http://www.sela.nl/concerten/81/groningen-08-november-2013.html

Tekst van de week:

Psalm 145,9: 'Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.'

Iedere week staat hier een Bijbeltekst. Ik daag je uit om die uit je hoofd te leren. Waarom? Het is leuk om samen een 

Bijbeltekst te leren… Doe dat maar eens als gezin, iedere avond de tekst herhalen.
Het heeft ook een geestelijke reden. In Psalm 1 staat dat het goed is om de het Woord van God te overdenken 'dag en 
nacht'. In Efeziërs 6,11 staat: je hebt wapens nodig in de strijd die tegen je gevoerd wordt door de duivel en de wereld, 

die wapens zijn woorden uit de Bijbel. In Kolossenzen 1,23 staat dat je onverwrikbaar moet blijven staan in de hoop die 
het evangelie brengt - hoe kan dat anders door dat evangelie te kennen?
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