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1
Terugzien�en�opzien

En vergeet geen van Zijn weldaden.
Psalm 103:2b
Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121:2

 
Na�14�komt�15.�Dat�weten�de�kinderen�al.�Ook�ouderen�verstaan�
de�kunst�van�tellen�en�optellen.�Het�behoort�immers�tot�ons�doen�
in�de�samenleving.

Laatst�las�ik�de�uitdrukking:�‘Op�naar�2020!’�Waarmee�bedoeld�
werd:�Op�naar�het�jaar�2020.�Men�verwacht�zéker,�dat�dat�jaar�komt.�
Men�twijfelt�er�niet�aan.�Alsof�de�mens�de�jaren�en�de�jaartallen�in�
handen�heeft!

Gelukkig�is�dat�niet�het�geval.�De�tijd�is�des�Heeren�en�daarom�
is�elk�jaar�van�de�Heere.�Het�wordt�terecht�gezegd�en�geschreven:�
2015�is�het�jaar�onzes�Heeren.�Het�jaar�dat�achter�ons�ligt,�was�dat�
ook.�Ook�onze�eigen�levensjaren�zijn�jaren�gegeven�en�gesteld�door�
de�Heere.�Er�is�niets�van�de�mens,�dus�ook�niets�van�u�en�mij.�Dat�
we�van�2014�tot�2015�gekomen�zijn�is�geen�kunst,�maar�een�gunst.�
Een�gunst�van�de�Heere.�Hij�heeft�ook�dit�jaar�gewild,�zoals�dat�
ook�van�2014�gezegd�moet�worden.�Het�jaar�dat�voorbij�is,�heeft�ons�
veel�gebracht.�Het�grote�geschenk�van�de�Heere�was,�dat�Hij�ons�
het�leven�liet.�Hij�nam�ons�niet�weg�uit�dit�leven.�Hij�verlengde�het.�
Hij�had�geen�lust�in�onze�dood.�Hij�stond�ons�bij.�Hij�omringde�ons�
met�Zijn�gunsten�en�weldaden.�Zijn�goedertierenheden�waren�vele.�
Ondanks�de�economische�crisis�heeft�het�ons�aan�stoffelijke�gaven�
en�blijken�niet�ontbroken.�In�veel,�zeer�veel�heeft�de�Heere�willen�
voorzien.�Hij�gaf�ons�blijde�dagen�en�op�droeve�dagen�onthield�Hij�
Zijn�kracht,�Zijn�bijstand�en�troost�niet.�Hij�gaf�kracht�om�teleur-
stellingen�te�verwerken.�Hij�beurde�op.�Hij�liet�ons�niet�onder�gaan.�
In�niet�één�rivier,�in�niet�één�zee.�
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In�Zijn�goedheid�liet�Hij�ons�Zijn�Woord.�De�deuren�van�de�kerk�
waren�op�de�gestelde�tijden�open.�De�Heere�liet�ons�Zijn�Woord�
verkondigen.�De�volle�raad�Gods�werd�ons�voorgehouden.�De�leer�
van�de�kerk�mocht�’s�middags�of�in�de�avonddiensten�vanuit�ons�
schatboek�behandeld�worden.�De�sacramentsbedieningen�konden�
doorgaan.�Kinderen�werden�gedoopt,�het�Heilig�Avondmaal�werd�
bediend.�En�dat�alles�door�de�goede�hand�des�Heeren.�

In�2014�werd�er�gezaaid,�geplant,�natgemaakt.�Dood�en�leven,�
zonde�en�genade,�de�mens�en�Christus,�de�vader�der�leugen�en�de�
Vader�der�lichten,�de�geest�van�beneden�en�de�Geest�van�boven�
werden�ons�voorgesteld.�De�Heere�heeft�dit�gewild�en�daarom�ge-
schiedde�het.

Een�blik�terug�is�daarom�betamelijk.�De�Heere�heeft�er�recht�op,�
want�het�was�alles�van�Hem.�Het�is�alles�geschonken�door�Hem.�Hij�
heeft�het�gegeven�aan�onwaardige�mensen.�Vandaar�dat�ootmoed�
en�verootmoediging�gepast�zijn.�

Wat�is�het�een�groot�wonder�dat�de�Heere�Zelf�werkt�waar�Hij�
recht�op�heeft.�Hij�brengt�in�het�dal�van�ootmoed.�Hij�brengt�in�
verbrokenheid�aan�Zijn�voeten.�Hij�maakt�dat�Zijn�eer�opklimt�uit�
het�stof.�Hij�legt�in�het�hart�en�op�de�lippen:�‘Niet�ons,�niet�ons,�o�
Heere,�niet�ons,�maar�Uw�Naam�geef�ere.’�De�Heere�geve�dat�het�
bij�ons�zó�zal�zijn.�Dan�zullen�we�Zijn�weldaden�niet�vergeten.�We�
zullen�dan�instemmen�met�de�dichter�van�Psalm�121:�‘Mijn�hulp�is�
van�de�Heere,�Die�hemel�en�aarde�gemaakt�heeft.’

De�psalmist�van�Psalm�121�is�onderweg.�Hij�gaat�te�voet�naar�de�
heilige�stad�Jeruzalem.�Naar�Sion,�de�woonplaats�van�de�Heere.�Hij�
is�zich�ervan�bewust�dat�de�reis�niet�zonder�gevaren�is.�Toch�wil�hij�
in�de�tempel�het�heil�des�Heeren�zoeken.�Daar�wil�hij�des�Heeren�
Naam�aanroepen�en�belijden.�Ook�onze�kerkgang�zij�geen�tradi-
tionele�aangelegenheid,�maar�een� levenszaak�waar�we�niet�buiten�
kunnen.�Wij�zijn�ook�op�reis,�door�2015�naar�het�einde�van�onze�
levensweg.�Dat�is�de�eeuwigheid.�

De�dichter�zegt�met�nadruk�dat�zijn�hulp�is�van�de�Heere.�De�
trouwe�Verbondsgod�is�zijn�Toevlucht�voor�tijd�én�eeuwigheid.�Hij�
had�de�Heere�dus�voor�méér�nodig�dan�voor�tijdelijke�zaken.�De�
Heere�was�voor�hem�het�allerhoogst�en�eeuwig�Goed.�Het�was�zijn�
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uitzien�om�meer�en�meer�aan�Hem�verbonden�te�zijn,�Hem�te�dienen�
en�te�vrezen.�Het�was�hem�te�doen�om�de�verzoening�met�God�in�
Christus�en�de�heiliging�van�het�leven.�

De�dichter�had�grote�gedachten�van�de�Schepper�van�hemel�en�
aarde�Die�steeds�de�Onderhouder�van�al�het�geschapene�is.�De�hemel�
is�Zijn�troon,�de�aarde�de�voetbank�van�Zijn�voeten.�

En�dat�alles�is�verdiend�aan�het�kruis�door�Jezus�Christus.�Hij�hing�
onder�een�gesloten�hemel.�Voor�Hem�was�er�geen�troon�boven�en�
geen�voetbank�beneden.�In�de�drie-urige�duisternis�was�er�voor�Hem�
de�Godsverlating.�Hij�was�zonder�het�spreken�van�God.�Wat�was�
dat�smartelijk�voor�Hem!�Maar�Hij�boog�voor�een�gesloten�hemel�
en�voor�een�aarde�waar�Hij�verstoten�werd.�Hij�heeft�voldaan�aan�
Gods�recht�en�tevens�verdiend�dat�er�voor�een�zondaar�een�troon�
is�in�de�hemel�en�een�voetbank�op�aarde.�En�daarom:�

Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen.

Lezen:�Psalm�121


