Schriftlezing: Psalm 81, Tekst: Psalm 81:11
Thema: Van Wie we zijn. Zingen: Ps. 116:1, Ps.
81:11 en 12, {Doop. Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5},
Ps. 95:3 en 4, Ps. 100:2 en 4, Ps. 79:7
Hoofdpunten van de preek
De HEERE herinnert in deze feestelijke Psalm Zijn
volk van Wie ze zijn. Wij luisteren met Israël mee
naar een dubbele herinnering en een rijke belofte.
Dubbele herinnering
Na alle vrolijke klanken wordt de toon ernstig en
dringend. God merkt dat Zijn volk niet luistert
(9,12,14), maar voor andere goden buigt (10).
Gods vurige hartstocht spreekt in deze herinnering
voor zich. IK ben… Hij wil dat wij naar Hem luisteren.
Gods keuze voor Zijn volk is wat Hem betreft
onopgeefbaar. Nooit en te nimmer is Gods keuze
onzeker. Zijn volk zál Zijn volk zijn.
Na Pasen en Pinksteren klinkt dit evangelie in de
wereld en komt de belofte van het genadeverbond
een ieder toe, die het maar hoort.
God herinnert ons aan Zijn trouw. Het is niet voor het
eerst dat Hij Zich bekend maakt als HEERE. Hij is
zoals Zijn Naam is: trouw door de tijd en in de
generaties.
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God herinnert Zijn ook aan Zijn verlossing. Ik ben het
Die u uit Egypte leidde. Egypte is alle ellende van
zonde en vreemde overheersing in één woord.
Meer dan Egypte is Golgotha. In drie Namen de
volkomen verlossing. De Zoon, Die ons wast en
vrijkoopt – de Vader, Die voor ons zorgt – De Geest
die ons leven leidt. (HC1).
Rijke belofte
De HEERE herinnert Zijn volk van Wie ze zijn. Ik
ben… waarom zouden zij en wij het van een ander
verwachten?
De HEERE belooft alles wat nodig is in leven (en
sterven). Hij vervult altijd al Zijn beloften en wil dat
we kinderlijk daarop vragen wat we nodig hebben.
De Psalm laat waarschuwend zien wat Israël
gebeurt, omdat het niet luistert (13). God geeft ze
aan zichzelf over en onthoudt Zijn bescherming en
zegening (14-17).
Open uw mond. Laat de HEERE je verzadigen.
Jezus zegt: wie tot Mij komt, zal beslist geen honger
hebben. Dat is pas echte vervulling. Meer heeft een
mens niet nodig.

