Bronwater
Lief heb ik Hem want Hij hoort
naar mijn stem

Voorganger
ds. Jos Douma

Midden in een wereld vol nood en
ellende, ver weg en heel dichtbij, willen we onze gedachten en gevoelens
tot rust brengen in Jezus. Maar juist
dat kan zo moeilijk zijn. Ons geloof
wordt aangevochten. Om de woorden
‘Jezus alleen’ op dat houten bord in de
Koningkerk hebben de vlammen van
de dood gebrand. En toch... (het ‘nochtans van het geloof’): de Koningkerk is
er niet meer, maar de Koning van de
kerk is onoverwinnelijk!

ongerichte pijlen. Ik bid twijfelend. En toch hoort God mijn
smekingen. Hij vindt ze ondanks
alles waardevol. Waar wij vaak
stoppen met bidden, gaat God
door met zijn zegeningen.
3. Hij neigt zijn oor tot mij! (2a) De
Here buigt zich voorover naar mij
toe. Als een bedelaar mag ik steeds
weer als ik iets nodig heb naar Hem
toekomen. God wordt het nooit zat
om naar mij te luisteren. De smekingen uit mijn bedelende mond
zijn net zo kostbaar als de lofzangen van de engelen in de hemel.

Jezus zingt Psalm 116

Aanroepen en uitroepen

Psalm 116 hoort bij de Hallel-Psalmen
(113-118) die bij het Pascha werden
gezongen. Jezus heeft dus Psalm 116
gezongen, vlak na de instelling van
het Avondmaal, vlak voor zijn verraad
in de Hof van Getsémané. ‘Banden van
de dood hadden mij omvangen’: Jezus
heeft het ondergaan. ‘Alle mensen zijn
leugenachtig’: Jezus heeft het gemerkt
toen Judas Hem verraadde en Petrus
Hem verloochende. ‘Ik zal wandelen
in de landen der levenden’: Jezus is de
Levende, want Hij heeft de dood overwonnen!
Gods Zoon komt zo al zingend heel
dichtbij al Gods kinderen: Hij is de
Hogepriester die kan meevoelen met
onze zwakheden. En tegelijk is Hij veel
sterker: Hij is de hemelen doorgegaan
(Heb.4,14-16).

Wie God zo kent in Jezus Christus
doet een gelofte: ‘Ik zal mijn leven
lang roepen.’ Het gaat hier om het
aanroepen en het uitroepen van de
Naam (ook in vers 4, 13, 17). Gods
naam is zo eindeloos kostbaar. ‘Zijn
Naam roep ik uit alle dagen!’

Liefdesmotieven
Aan de uitgezongen liefde voor de
Here God (1a) liggen drie motieven ten
grondslag.
1. Hij hoort mijn stem! (1b) Wat
geweldig dat de Here temidden
van al die stemmen en (oorlogs)geluiden in deze wereld, míjn
stem kan horen en ook werkelijk
hoort.
2. Hij hoort mijn smekingen! (1b)
Maar mijn smekingen en gebeden
zijn vaak zo onvolmaakt, zo lauw,
zo weinig. Mijn gebeden spreek ik
soms gedachteloos, het zijn vaak
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God has never murmured at
the frequency of our
prayers.
(Spurgeon)

Praktisch
1. Ons denken over rampen in deze
wereld wordt gevoed door de beelden van de televisie, door de artikelen uit de krant, door de
gesprekken op straat. Laat uw denken ook vernieuwen door te bidden.
‘Here Jezus, breng mijn gedachten
en gevoelens tot rust in U.’
2. Spel dat ouderwetse woordje ‘nochtans’ alle dagen van uw leven.
3. Koester de Naam door die Naam
heel de dag aan te roepen en uit te
roepen (hardop of in uw hart). En
durf maar bedelaar te zijn die eindeloos komt vragen. God verliest
zijn geduld niet.

Bronwater in de kleine groep
In Haarlem gaan in wijk 2 de komende
weken de kleine groepen van start. Met
het oog daarop is Bronwater iets aangepast zodat het ook binnen die kleine groep
een functionele plek kan krijgen. Maar
uiteraard kunnen onderstaande handreikingen ook een plek krijgen in allerlei
andere ontmoetingen in de gemeente of
thuis.
Samen lezen:
• Psalm 116
Samen delen:
• Welk vers uit Psalm 116 raakt je het
meest als je denkt aan de oorlog in Irak
en de brand in de Koningkerk?
• Herken je jezelf in deze woorden: ‘Zijn
naam roep ik uit alle dagen’?
• Op welke manier wordt je denken over
rampen beïnvloed door het kijken naar
het journaal enerzijds en door gebed
anderzijds?
• Wat is meer kenmerkend voor jouw bidden: vertrouwen of twijfel?

Samen bidden:
• ‘Here, leer ons bidden.’
• Prijs God om zijn majesteit en almacht.
Eer hem om zijn ondoorgrondelijkheid.
• Bid voor wie getroffen zijn door rampen
en oorlogen.
• Vraag de Here of Hij je steeds meer wil
laten zien wat het betekent om bedelaar
te zijn.
• ...
Samen leven:
• Spreek af om voor elkaar te bidden om
groei in gebed.
• Maak concreet hoe je elkaar regelmatiger een luisterend oor kunt bieden (zoals
God zijn oor naar ons neigt).
Samen luisteren:
• Heb. 4:14-16 (neem dit bijbelwoord mee in
je leven, tussen deze en de volgende bijeenkomst van de kleine groep)

