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God, wees ons genadig en zegen ons, 
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,  

dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
in heel de wereld uw reddende kracht. 

Psalm 67:2-3 
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God zoeken heeft voor mensen vaak 
de vorm van het op zoek zijn naar zijn 
zegen: zijn beschermende nabijheid, 
zijn goede woorden voor ons, zijn he-
melse omhelzing. En dat is mooi: de 
Vader van Jezus wil zegenend in onze 
levens aanwezig zijn (zegen gebeurt 
waar hemel en aarde elkaar beginnen te 
overlappen). En hij verlangt ernaar dat 
wij als mensen ook een bron van zegen 
zullen worden (zie Genesis 12:2). 
 
Zegen ons 
Psalm 67 wordt gekleurd door de ze-
gen. Vers 2 herinnert ons aan de be-
kende zegenwoorden uit Numeri 6 (in 
eenvoudiger Nederlands: ‘de HEER 
zegent jullie door zijn bescherming /  

de HEER kijkt jullie met glanzende 
ogen aan / de HEER gunt jullie van 
harte zijn vrede’). Deze zegen heeft 
niet allereerst het eigen geluk en wel-
bevinden in ons persoonlijke leven op 
het oog, alsof God een soort hemelse 
Sociaal Werker is.  
 
De glorie van God 
Het grote doel van onze levens is niet 
dat we gezegend worden, maar dat 
God wordt geëerd. De Westminster 
Confessie (1646) zegt: ‘Het hoogste 
doel van de mens is God verheerlijken 
en eeuwig van hem genieten’ (je kunt 
ook zeggen: dóór eeuwig van hem te 
genieten). God bestaat niet om in onze 
behoeften te voorzien (ons te zege-
nen), wij bestaan om God te verheer-
lijken! In Psalm 67 krijgt de verheerlij-
king van God deze inhoud: mensen 
zullen 

 Gods weg en reddende kracht 
leren kennen (vers 3); 

 God herkennen in de rijke oogst 
(vers 7); 

 ontzag voor God hebben (vers 8). 
 
Alle volken 
Gods zegen is niet beperkt tot Gods 
eigen volk Israël of tot de kerk. Psalm 
67 is een heel missionaire Psalm! 
Missionair heeft te maken met Gods 
missie: dat alle mensen Jezus leren 

kennen en gered worden, dat deze 
wereld weer een nieuwe wereld wordt, 
dat Gods koninkrijk komt op aarde 
zoals in de hemel. God is een zendende 
God, een missionaire God die zijn volk 
(de kerk) roept om op aarde de verte-
genwoordigers te zijn van zijn liefde en 
glorie. Missionair kerk zijn wordt ge-
voed door dit visioen (Openbaring 7:9-
10): Hierna zag ik dit: een onafzienbare 
menigte, die niet te tellen was, uit alle landen 
en volken, van elke stam en taal. In het wit 
gekleed en met palmtakken in hun hand 
stonden ze voor de troon en voor het lam. 
Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze 
God die op de troon zit en van het lam!’ 
Daarom klinkt tot vier keer toe in 
Psalm 67: ‘dat alle volken u loven’! We 
denken vandaag vaak veel meer in indi-
viduen, niet in volken. En als er in ‘vol-
ken’ wordt gedacht, klinkt dat al snel 
als ‘Eigen volk eerst’. Hoe moeten we 
dit voor vandaag dan vertalen?  

Crossculturele evangelisatie 
Psalm 67 is een gebed om Gods zegen 
zodat we hem verheerlijken en zodat 
mensen met allerlei verschillende ach-
tergronden en uit de meest uiteenlo-
pende culturen hem gaan loven! Als je 
aanwezig bent op je werk, in je buurt, 
in de stad, op een Sonrise-locatie, kijk 
dan met Jezus’ ogen naar mensen die 
anders zijn: een andere huidskleur, een 
andere taal, een andere maatschappelij-
ke positie, een andere geaardheid, een 
andere cultuur. God houdt van diver-
siteit!  
 
Bidden 
Ons gebed om zegen zal hij verhoren 
met: 
1. een hemels visioen (droom van 

Gods toekomst met een onafzien-
bare menigte); 

2. een gastvrij hart (durf van binnen 
ruimte te maken voor de ander die 
zo anders is); 

3. liefdevolle daden (doe wat de Geest 
je ingeeft en wat je hand vindt om 
te doen); 

4. vrijmoedige getuigenissen (deel het 
verhaal van het goede nieuws van 
Gods koninkrijk). 

Het evangelie is het goede nieuws 
van Gods koninkrijk. Het koninkrijk is 

de actieve en allesomvattende 
heerschappij van God over zijn hele 
schepping. De soevereine regering 

van God brengt rechtvaardigheid (de 
juiste relaties met God, anderen en 

de schepping), herstelt gerechtig-
heid, en brengt genezing voor een 

gebroken wereld. Het koninkrijk van 
God is begonnen maar is er tegelijk 

‘nog niet’. Het zal pas volledig 
worden geopenbaard als Jezus 

terugkomt. 


