Schriftlezing: Openbaring 19:1-10, Tekst: Psalm
65:2-3a en 6-9, Thema: Stilte als lofzang. Zingen:
Ps. 116:7, 8 en 10, Ps. 93:4, Ps. 65:1, 4 en 5, Ps.
147:1 en 6, Dankz. HA, Ps. 62:2
Hoofdpunten van de preek
Stilte zegt meer dan 1000 woorden. Psalm 65 zet in
met stilte.
Stilte is lofzang (vers 2a)
Stilte is schaars in onze samenleving. Geluid is
verslavend. Angst voor stilte is een luid signaal van
innerlijke onrust.
Stil is het als de onrust in je hart tot bedaren is
gekomen in vertrouwen op God. Daarom zingt
David: Stilte is lofzang tot God.
Dit lied van overgave en vertrouwen is de hoogst
denkbare lof aan God. De dank aan God vanwege
Zijn heil, Zijn Christus is onzegbaar.
Geloften nakomen (vers 2b, 3a)
De lof en dank mogen ondertussen wel concreet
zijn: geloften.
Gelofte maakt schuld. De lofprijzing na HA eindigt
met een gelofte. De lof van de HEERE verkondigen!
Met David hebben we misschien wel meer geloften
gedaan: ‘Heere, als U…’ Zijn wij onze geloften
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nagekomen? Beter is niet beloven, dan nalatig zijn.
De Psalm laat zien dat er een verband is tussen het
nakomen van de geloften en het verzadigd worden
met het goede (vers 5b).
Ontzagwekkend antwoord(en) (vers 6-9)
Van Gods kant blijft het niet stil. Hij antwoordt… met
ontzagwekkende daden: verlossing en oordeel.
God antwoordt in gerechtigheid. God doet recht
wanneer Hij Zijn volk (Israël) verlost uit Egypte en
Farao met zijn leger ombrengt.
Op één antwoord wordt nog gewacht. In hemel en
op aarde wordt gebeden: hoe lang nog? Openbaring
troost ons met de voorklanken van het eindoordeel.
Tussen het laatste en eerdere antwoorden Gods
antwoord voor nu: de God van het heil (= verlossing
= Verlosser) doet recht aan het kruis.
Gods antwoord wekt vertrouwen. Hij zet bergen vas
en stilt het gebruis van de volkeren zee.
Machtiger dan de bergen, is God. De volkeren zee
kan rumoeren – hoe actueel! – God doet ze zwijgen.
De God van recht, heil en vertrouwen is alle lof
waard. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Zo
wijd de wereld strekt.

