Schriftlezing: Hebr. 2. Kerntekst: Psalm 22:23
Thema: Belofte maakt schuld. Zingen: Ps. 65:1 en 3,
Ps. 40:4, Ps. 22:11 en 14, Ps. 66: 8 en 10, Ps. 33:11

De gemeente
De eersten die het van Jezus horen zijn de
discipelen. Jezus schaamt zich niet om hun broeders
te noemen en hun de Vadernaam te verkondigen!

Hoofdpunten van de preek
Belofte maakt schuld. David belooft dat hij God zal
loven wanneer Hij hem verlost en hoort (23). We
zien daardoor wat Bijbelse lofprijzing inhoudt.

De Heere wil openlijk onze lof en dank ontvangen,
als publieke belijdenis dat Hij ons redt. Ere Wie ere
toekomt. De gemeente is daarvoor dé plaats.

Gods naam
Ik zal Uw Naam vertellen. Lofprijzing is op God
gericht. Als mensen moeten we afleren om zelf in
het middelpunt te staan..

Concreet
Met een groot repertoire aan woorden eert David de
Naam van de HEERE. Zijn lofprijzing is ook heel
concreet: ik zal mijn geloften betalen.

Davids lof is persoonlijk (dit heeft God gedaan voor
hem), maar blijft niet in het persoonlijke hangen.
Over Gods goedheid raken we niet uitgesproken.

Een gelofte is een vrijwillige belofte aan God. Belofte
maakt schuld. Mooi om de Heere iets terug te geven
van Zijn zegeningen. Bijv. tijd, geld, inzet…

Geloofszaak
Davids omstandigheden zijn niet veranderd maar
door het geloof weet David het weer: God is trouw
aan Zijn naam: HEERE. Ik ben erbij. Daarom looft hij
alsof God hem al verhoord heeft.

Uitnodigend
Iedereen mag Davids lofprijzing horen, de broeders,
de (grote) gemeente. Waarom? Laten zij moed
scheppen uit Davids behoud. Lofprijzing wekt
anderen op om ook God te loven..

Deze woorden Jezus ook vervuld (Hebr. 2:12).
Dankzij Jezus blijkt Gods naam de Vadernaam te
zijn. Jezus verkondigt die Naam als vrucht van Zijn
lijden aan het kruis en de opstanding.

Groot spreken over God wekt ook anderen op om
groot te denken over God. Daar is een belofte aan
verbonden! De wereld zal zich tot God bekeren (28),
het nageslacht zal Hem dienen (31).
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