Schriftlezing: Psalm 65 Tekst: Psalm 65:3b-5a
Thema: ‘Gelukkig die God doet naderen’
Zingen: Ps. 65:1 en 2, Ps. 103:7, Ps. 48:1 en 4, Ps.
27:2 en 3, Ps. 26:2

Geen sterveling kan en wil in eigen kracht breken
met de zonde en anders gaan leven. Daarvoor
hebben we God nodig.

Hoofdpunten van de preek
Psalm 65 is een loflied op God. In alle blijde klanken
is het besef ‘vlees’ te zijn niet verdampt.

Hij verzoent onze zonden. Dat maakt Hem uniek in
de wereld. Niet wij verzoenen ons met God, maar
God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende,
hun zonde hun niet toerekenend.

Komen [vers 3b-4a]
Vers 3b en 4a horen bij elkaar en luiden letterlijk:
‘alle vlees kan direct tot U komen, met hun
ongerechtigheden.’

Verzoening: bedekking, zodat je het niet meer ziet;
uitvegen, zodat het er niet meer is. Verzoening is
niet goedkoop. God doet recht. Christus draagt de
zonde de wereld uit en vereffent onze schuld.

‘Vlees’ is de weinig vleiende benaming voor
sterfelijkheid. David wil de gedachte ontkrachten dat
je als vergankelijk mens niet tot God mag komen.

Verkiezing [vers 5a]
Wie gekomen is tot God is ‘welgelukzalig’. Het echte
geluk! Door God genoeg hebben aan God.

Juist als ‘vlees’ en met de oorzaak daarvan, onze
‘ongerechtigheden,’ moeten we dit weten opdat de
lofzang tot God gezongen blijft worden.

Gelukkig die God verkiest. Uitverkiezing past
helemaal in dit loflied op Gods goedheid. Gods
blijvende keuze gaat aan al het onze vooraf.

Voor ‘vlees’ met ‘ongerechtigheden’ (alles wat Gods
wet veroordeeld, wat geen liefde is) is God de
aangewezen weg, om verzoend te worden.

Gelukkig die God [..] doet naderen. Hoe? God roept
zondaren tot Zich, daarom kan en zal ‘vlees’ tot Hem
komen. ‘Naderen’ heeft alles te maken met de
omgang met God in Zijn heiligdom.

Verzoening [vers 4b]
Vlees is zwak en verliest het in de strijd tegen de
overtredingen. Opstand (letterlijk) is mij te sterk.
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Alles gaat voorbij, maar dit niet: vlees mag wonen in
Gods voorhoven. Gelukkig zijn in de blijvende
omgang met God. Dan wordt je verzadigd met Gods
goedheid.

