Schriftlezing: Psalm 8 Kerntekst: Psalm 8:5
Thema: Wat is de mens? Zingen: Ps. 95:1 en 3, Ps.
135:8, [Bed. HD: Ps. 87:4, 105:5, 134:3], Ps. 8:1,4,5,
en 8, Ps. 145:2 en 3, Ps. 72:11
Hoofdpunten van de preek
De vraagt ‘wat is de mens?’ klinkt in het hart van de
Psalm die begint en eindigt met de lof aan God. Zo
kom je als mens tot je doel.
Aanbidding
We leven om God te verheerlijken. Zoals Zijn naam
HEERE is, is Hij: trouw aan Zijn verbond en zo is Hij
Heer(ser). Machtig regeert Hij over heel de aarde.
David noemt de HEERE onze Heere. Spreekt hij
namens ons? Zonde als God niet onze Heer mag zijn.
De oorzaak van veel ellende. De Psalm spreekt
daarom over ‘vijanden en wraakgierigen’ en hun
slachtoffers. De meest kwetsbare groep: baby’s.
Hun gekerm klinkt in de bijbel vaak in verband met
geweld en als roep om hulp. Uit hun mond wordt Gods
heerschappij beleden. Hij doet de machten van het
kwaad ophouden.
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Verwondering
Wat is de mens? Gods schepping is overweldigend
groot.
Maar God is veel groter omdat Hij de kleine mens
ziet en telt. Sterveling is hij: hulpeloos kwetsbaar en
eindig. De zonde heeft Gods beeld aangetast. David
weet zich mensenkind, kind van Adam.
God denkt aan en ziet om naar stervelingen,
kinderen van Adam. Gods gedenken heeft alles te
maken met Zijn verbond. Ten goede en ten kwade..
God ziet Hij genadig om naar de mens: Hij bezoekt
Hem. Verlossend gaat Hij met de mens om. Met
Jezus’ komst wordt God geloofd omdat Hij zijn volk
bezoekt en verlossing teweegbrengt.
Verheerlijking
De gevolgen zijn er naar. Hij maakt stervelingen en
mensenkinderen bijna goddelijk, kroont met eer en
glorie en doet ons heersen over zijn schepping.
God vernieuwt Zijn beeld en geeft ons als mens
onze plek weer terug.
Wat zien we ervan? Hebr. 2:5-10 vertelt dat. We zien
Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Zijn weg
maakt Hij de onze: door lijden naar heerlijkheid.

