Diepgraver van zondag 2 augustus 2020
Bijbellezing: Psalm 16
Thema: Ik val niet uit zijn hand

1. Over wie?
‘Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, behoedt mij als uw gunstgenoot voor ’t sterven:
ik zal, door U op ’t levenspad geleid, de vreugde van uw aangezicht beërven.’ Jij!
2. Wie schuilt bij de HEER (Jahwe: Ik zal er zijn) Heer (Elohim: de Almachtige)
krijgt levensonderhoud (vs5-6), levenswijsheid (vs7-8) en levensbescherming (vs9-10)
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4. Het mooiste geschenk!
U wijst mij de weg door het leven: in Gods nabijheid! (vs11)
5. 2020 ná Christus
Nabijer dan in Jezus Christus kon God ons niet komen
en dankzij Hem kan God via de heilige Geest in mensen wonen.
Luisterlied: Psalm voor Nu 16
https://www.youtube.com/watch?v=wtmFelxuLoI
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig Heer, de rest is overbodig.
De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten
maar dat zal ik nooit doen
en zelfs hun naam niet noemen.
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van
mij.
U houdt mijn hele leven in Uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U

gezegd.
De hele nacht lig ik aan God te denken,
ik voel dat Hij er is,
Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding
ik leef, ik leef naast God,
ik val niet uit Zijn hand.
Want U zult mij niet zomaar laten sterven,
ik hoef niet naar graf, want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken,
heel dicht bij U, mijn God
zal ik gelukkig zijn.

Vragen om na te denken over de boodschap van psalm 16
- David verwacht van God levensonderhoud, levenswijsheid en levensbescherming.
Welk van deze 3 is voor jou het belangrijkste? Waarom? Welke komt op nummer 2,
welke op nummer 3? Waarom? Misschien wil je jouw antwoorden met anderen
delen.
- Heb jij idolen (afgoden) die je dient? Zo ja, welke? Zo nee, kan het zijn dat je je
vergist?
- ‘Ik hoef niet naar het graf, want U laat mij niet los.’
Welke voorstelling heb jij van het leven na de dood?

