Schriftlezing: Psalm 90, Tekst: Psalm 90:1b
Thema: Eeuwige toevlucht Zingen: Ps. 90:1, Ps.
27:3, Herd overl. Ps. 89:19, Ps. 90: 2 en 7, Ps. 91:1
en 5, Ps. 90:9
Hoofdpunten van de preek
Psalm 90 is een profetisch lied van Mozes dat licht
werpt op de ervaringen zoals Israël in de woestijn.
Vertrouwen [vers 1 t/m 5]
De eerste en belangrijkste ervaring is dat de Heere
een toevlucht is geweest/ geworden voor het volk.
Voor lichaam en ziel een Schuilplaats onderweg.
Heere, Ú bent… een ander dan Adonai is er niet of
heeft niets te bieden voor onderweg in de woestijn.
De toevlucht is de eeuwige God. Hij is er altijd
geweest en staat aan het begin en einde van de
schepping (2). Hij bepaalt de tijd van mensen en
gebeurtenissen (3-5).
Aanvechting [vers 6-12]
Mozes stijgt met dit lied niet boven het leven uit. Het
leven onderweg ként zijn aanvechtingen die het
geloofsvertrouwen dreigen te ondermijnen.
Een van de aanvechtingen is dat ‘wij’ met Gods
toorn te maken krijgen (7) en dat die onze jaren
doen voortsnellen (9) en de ‘woestijnreis’ verlengen
(10).
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Gods toorn is er niet zomaar. Mozes belijdt als man
Gods voor en met het volk zijn zonden (8) die door
God aan het licht gebracht worden.
Dit alles brengt de profeet tot gebed om ‘zo’ zijn
dagen te leren tellen.
Gebed [vers 13-17]
De Psalm loopt uit op een hartelijk en doorleefd
gebed om een nieuwe ervaring van Gods
aanwezigheid: ‘Keer terug, HEERE…’
God kán Zich terugtrekken van Zijn volk. Mozes’
gebed kan Hij echter niet afwijzen: hij beroept zich
namelijk op Gods Naam: HEERE. De eerste en
enige keer in deze Psalm.
Eerst het gebed om de HEERE zelf, pas daarna om
zijn zegeningen: ‘verzadig ons (14), verblijd ons (15),
bevestig ons werk én laten de heerlijkheid en
liefelijkheid van de Heere onze God over ons zijn
(17).

