Diepgraver van zondag 05 juli 2020
Bijbellezing: Psalm 13
1. Een klaagpsalm
Hoe lang nog? (3x) Davids relatie met God,
met zichzelf, met zijn omgeving.
2. Wat bidt David?
a. Herstel van zijn geestelijk probleem: de
relatie met God. b. Herstel van zijn psychisch probleem: verlichting. c. Herstel van sociale problemen: dat
de vijand
(wie of wat dat ook maar is) niet overwint.
3. Psalm 13:6

Problemen in onze omgeving brengen ons met onszelf in de knoop en we ervaren
Gods nabijheid minder en minder. David : Ik vertrouw op uw liefde...

a. Nieuwe Testament: eros, philia en agapé = onvoorwaardelijk en 100%.
b. Oude Testament: chéséd = Liefde <- Trouw (2 vrienden, huwelijk; bondgenoten God ~volk).
c. Mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.
4. Jezus Christus
Psalm 13 is niet alleen een psalm van David. We mogen ’t ook een psalm van Jezus Christus noemen. Net
als psalm 22: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei...
Jezus werd op een kruis gespijkerd en dat kruis werd rechtop in de grond gezet.
Voor jou is geen plaats op aarde!, wilden wij, mensen, daarmee uitdrukken. Weg met jou! Niemand leed
erger in sociaal opzicht dan Jezus. Niemand ondervond meer vijandschap en haat dan Hij.
Jezus Christus zweette bloed. Dat gebeurt bij mensen die vreselijk bang zijn. Laat deze beker mij
voorbijgaan, bad Hij. Ook psychisch leed Jezus als geen ander.
En Hij schreeuwde ’t uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?! Waarom verbergt u uw gelaat
voor mij?! Geestelijk lijden!
We horen en zien een andere uitvoering van psalm 13. How Long O Lord, Hoe lang nog HEER?
- Luisterlied: How Long O Lord - Brian Doerksen
-

http://youtu.be/ESHqcOEiT4w

Dankgebed

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
-Luisterlied: Hoe lang nog? Psalm voor Nu 13
Hoelang nog HEER, blijft u mij vergeten?
Hoelang nog laat u uw gezicht niet zien?
Hoelang moet ik met mijn gepieker
nog doorgaan, dag na dag verdrietig?
Hoelang nog doet mijn vijand of hij wint?
Kijk naar mij om, HEER mijn God, geef antwoord,
geef mij weer uitzicht, zodat ik niet sterf,
niet sterf als zij mij met z’n allen

https://youtu.be/gmKz4JjSdNk

omsingelen en laten vallen.
Bespaar me hun gejuich - dat is te erg.
Maar HEER, ik reken op uw liefde,
uw redding is het enige wat telt.
Het hamert in mijn hart: hij hielp me
en ik zing van hem:
als één mij goed doet, dan is hij het wel.

