Schriftlezing: Psalm 27, Tekst: Psalm 27:8-9a
Thema: Ik zoek Uw aangezicht Zingen: Ps. 121;1 en
4, Ps. 16:6, Ps. 27:5 en 7, Ps. 25:6 en 8, Ps. 97:7
Hoofdpunten van de preek
In een relatie hoef je elkaar maar aan te
kijken om te weten hoe de a/Ander over je
denkt.
Gods aangezicht
David zoekt Gods aangezicht. Het lijkt wel
een heel andere David dan aan het begin
van de Psalm. Daar is het zekerheid en
vastheid, maar hier lijkt dat verdwenen.
Ik zoek Uw aangezicht. Op een heel mensvormige
manier spreekt de bijbel over God.

hoofdstukken in Davids leven als Ziklag, Bathseba…
Wanneer we als David kiezen voor onze eigen
wegen en de zonde dan verbergt God Zich.
Sowieso ontmoeten we in de bijbel niet een
God die altijd onder handbereik is en ons
steeds bemoedigend toeknikt.
Het leven – in geloof – is een weerbarstig
leven waarin God de relatie ook beproeft om
die sterk te maken (denk bijv. aan het leven
van Abraham).
Ik zoek Uw aangezicht
Gods aangezicht ‘moet’ steeds gezocht worden.
Zoeken is een uiting van geloven, van het contact
(weer) zoeken, verlangen naar God om Zijn
nabijheid en leiding weer te ervaren.

Gods aangezicht zien is hetzelfde als Zijn gunst en
nabijheid ervaren. Dan weet je je een gezegend
mens! Het omgekeerde is ook het geval: als God je
met Zijn nek aankijkt: wat voel je je dán alleen…

Zoeken! Ook al heb je ’t een poos erbij laten zitten.
‘Hij ziet me al aankomen?’ Ja, mijn hart zegt – wat U
Zelf zegt!

Verberg Uw aangezicht toch niet…
God is mijn licht, mijn heil. Als David zijn God niet
ziet, is het voor hem donker en kan hij niets met de
lichtpuntjes die er misschien nog zijn of waar
anderen hem op wijzen.

God zegt het Zelf. Daarom zoeken wij Hem en ziet
Hij ons al aankomen zoals de Vader zijn verloren
zoon. Ik zoek Uw aangezicht, wat zien we dan
concreet? Kijk maar naar Jezus. Wie Hem gezien
heeft, heeft de Vader gezien.

Kan God Zijn gezicht wel verbergen voor Zijn
kinderen? Ja, dat blijkt uit deze Psalm en uit
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