Zondag 4 augustus 2019
- Bijbellezing: Psalm 10:1-11

Welkom in de NGK Amersfoort-Zuid

- Zingen: Psalm 138 (dnp)

- Uitleg en verkondiging

1. Atheïsme: God bestaat niet!
Theoretische atheïsten: Aanhangers van de theorie dat God niet bestaat.
In Psalm 10: praktische atheïsten: ‘God-bestaat-niet’ bepaalt hun hele leven.
Ze zijn: arrogant (vs5-7), geniepig (vs8; duivel: 2Kor11:14; Opb12:9) en gewelddadig (vs9+10; duivel:
1Pe5:8), want: er is geen God! (vs4,11,13)
2. Praktische atheïsten
a. Heidenen, niet-Joden (vs16) én Joden (800 voor Christus; Amos).
b. ‘Úw vader is de duivel! Die moordenaar en aartsleugenaar is júllie vader!’ (Joh8)
c. De duivel kan óns gevangen nemen en dwingen zijn wil te doen. (1Tim3; 2Tim2)
Ook al geloof je dat God bestaat, toch kun je een praktische atheïst zijn.
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere gódsdienst: wéduwen en wézen bijstaan in
hun nood, en je in acht nemen voor de wéreld en onberíspelijk blijven. (Jak1:27)
- Bijbellezing: Psalm 10:12-18
3. En tòch... ziet God!
Teleurgesteld (vs1) - Een fel gebed (vs12) - Vol vertrouwen (vs14), want God bestudeert aandachtig en
komt in actie: straffend en zorgend!
a. God straft! God is liefde, maar niet lief. Een waarschuwing voor iedereen.
b. God zorgt! Geen toekomstige-, maar tegenwoordige tijd: De toekomst is vandaag al een feit!
c. Is mijn probleem wel erg genoeg? Vs14: ‘weegt het in uw hand : op u vertrouwen weerloze
mensen, de wezen, u komt hun te hulp.’
- Luisterlied: Heer, Bal Uw Vuist (Psalm voor Nu 10) https://youtu.be/h-ekr2CAHno
- Dankzegging en voorbede
Waarom HEER blijft u op een afstand staan,
doet u uw ogen dicht als ik u nodig heb?
De slechte mensen gaan hun valse gang.
Maar vindt u dat dan goed?
Verstrik ze in hun eigen boze plan!

Hij kromt zijn rug en heel zijn lijf staat strak.
Dan slaat zijn sterke klauw de machteloze prooi.
Hij kijkt omhoog en hij zegt arrogant:
‘Daarboven blijft het stil.
God doet alsof zijn neus bloed. Hij is blind.’

De slechterik schept op, zijn taal is zoet.
Hij liegt in uw gezicht, mijn God hij scheldt u uit.
Hij kijkt omhoog en zegt arrogant:
‘Daarboven blijft het stil’,
want hij weet zeker dat u niet bestaat.

O God sta op, HEER bal uw vuist,
kijk toch naar wat er hier gebeurt.
Mijn God, vergeet uw mensen niet.

En toch gaat het hem altijd voor de wind.
Hij weigert pertinent te luisteren naar u.
Wie met kritiek op hem komt maakt hij zwart.
Hij denkt: ‘Wie doet me wat?
Het gaat mij goed en na mij ook mijn kind.’
Hij vloekt en liegt en onderdrukt,
deinst niet terug voor sluipmoord zelfs...
Nooit gaat er iets voor hem te ver.
Hij loert op de onschuldige
zoals een leeuw in hinderlaag.
Zijn prooi maakt echt geen schijn van kans.

Laat u de goddeloze zo
uw naam vergooien? Hoor hij zegt:
‘God is niet thuis, wie doet me wat?’
U, o HEER, want u hebt het gezien.
De pijn en het verdriet, u legt het in uw hand.
Wie zwak is leunt op u, u komt te hulp.
HEER, pak de slechten aan!
Jaag op het kwaad tot het niet meer bestaat.
De HEER is koning voor altijd.
Machthebbers vluchten. God verhoort
juist van wie zwak is het gebed.
U sterkt ons hart, u luisterde,
u doet ons recht, geeft ons uw hand.
Wij wonen in een veilig land.

