‘Hoe lief heb ik Uw woning’
Bijbelrooster - thema: kerk
Vanuit de Psalmen gaat het deze week over Davids verlangen naar het huis van de Heere.
Verlang jij ook zo naar de kerk? Misschien mag je al. Misschien nog niet. Wat zal er allemaal
anders zijn? Praat daarover met elkaar. En… laten we thuis extra zingen als er in de kerk niet of
minder gezongen wordt.
Maandag: Naar Gods huis
Lees Psalm 27:1-6 (zing Psalm 27:3).
Kern: David dicht deze psalm als hij niet naar het huis van de Heere kan omdat hij op de vlucht is
voor vijanden.
Bespreken: Op wie vertrouwt David nu er moeilijke dingen in zijn leven zijn (vers 1)? Wat
betekent dat voor ons in deze moeilijke tijd? Waar verlangt David naar (vers 4a)? Waarom (vers
4b)? Wat kunnen we van de Heere zien in de kerk? Verlang jij ernaar om weer naar de kerk te
kunnen? Waarom?
Dinsdag: Voor Gods aangezicht
Lees Psalm 42:1-6 (zing Psalm 42:1).
Kern: David denkt eraan hoe hij vroeger naar het huis van de Heere ging. Dat mist hij nu.
Bespreken: Hoe ging David vroeger naar Gods huis (vers 5)? Hoe was dat bij jou een paar
maanden geleden? Wat zou David nu graag willen (vers 3)? Als wij naar de kerk gaan, komen wij
dan ook voor Gods aangezicht? Waarom? David vindt het jammer dat hij nu niet naar Gods huis
kan. Wat weet/gelooft hij (vers 6)? Wat betekent dat voor ons?
Woensdag: Bij Gods altaren
Lees Psalm 84:1-5 en 11 (zing Psalm 84:1 en2).
Kern: De psalmdichter heeft gezien hoe vogels een nest bouwen bij de tempel en daar wonen.
Hij wilde wel dat hij zo’n vogel was nu hij niet naar de tempel kan.
Bespreken: Wat ziet de dichter in gedachten (vers 4)? Wat gebeurt er bij het altaar? Op Wie wijst
dat? In onze kerk staat geen altaar. Op welke momenten kun je in de kerk zien wat de offers
betekenen (Catechismus Zondag 25)? Wat vertellen de sacramenten jou?
Donderdag: Tot Gods getuigenis
Lees Psalm 122 (zing Psalm 122:1).
Kern: Drie keer per jaar ziet David het gebeuren: uit het hele land komen mensen aangelopen
om naar Gods huis in Jeruzalem te gaan.
Bespreken: In het heilige der heilige van de tabernakel staat de ark van het verbond, die in deze
Psalm de ark van de getuigenis wordt genoemd. Wat ligt er namelijk in de ark? Wat is dus Gods
getuigenis? Wanneer horen wij die in de kerk? Wat is daar de bedoeling van? Als je weer naar de
kerk mag, zal dit hetzelfde zijn. Wat zal er anders zijn?
Vrijdag: In Gods heiligdom
Lees Psalm 150 (zing Psalm 150:1).
Kern: In de kerk wordt voor de Heere gezongen om Hem te loven. Gods heiligdom is niet alleen
de tabernakel, tempel en kerk, maar vooral ook de hemel.
Bespreken: Wat betekent ‘hallelujah’? Wat is ‘God loven’? Waarom looft de dichter God?
Waarmee looft de dichter God? Hoe gaat het nu met zingen in jullie kerk? Waarom is het
verdrietig als er in de kerk niet of minder gezongen kan worden? Wat betekent deze Psalm voor
ons?
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