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Beste broeders en zusters, 
Afgelopen vrijdag was het 75 jaar geleden dat Kampen bevrijd werd.  
Vrijheid. Iets om God voor te danken en als iets waardevols te beschouwen. 
Of zien we vrijheid als de normaalste zaak van de wereld en nemen we het er 
als vrije mens maar van? Hoe vullen we onze tijd in door de 
weeks? En, als de dagen nu veel op elkaar gaan lijken, op 
zondag? We treffen elkaar op zondag niet in de kerk, maar u 
bent en blijft toch wel betrokken op Hem en de gemeente via 
internet of kerkradio?  
 
Meditatie: HET GOEDE ZIEN 
De vraag die veel mensen stellen is: Waar moet het straks 
heen met de wereld om ons heen, met de kerken, ons 
persoonlijk leven? Hoe zal het gaan als we straks de 1,5 
meter economie ingaan? Wat is goed voor ons om niet 
besmet te raken? Psalm 4 helpt ons om een antwoord te 
vinden op de vraag: ‘Wie zal ons het goede doen zien?’ 
Het antwoord luidt: We vinden het goede ten diepste 
alleen in God! In Psalm 4 buigt de koning van Israël, David, 
onder de immense majesteit van de oosterse 
sterrenhemel zijn knieën en bidt: ‘Verhef U over ons het 
licht van Uw aangezicht, HEERE’!  
 
David roept in eerste instantie niet zijn crisisteam, zijn 
ministerraad, bijeen voor koortsachtig overleg om te 
kijken of er in de ontstane situatie nog het één en het 
ander te redden valt. Het kan wel zo zijn geweest, maar 
we lezen dit niet en het staat ook niet in Psalm 4. David 
geeft in Psalm 4 hét voorbeeld: In verootmoediging bidt 
hij tot God met de indringende vraag: ‘Laat het licht van 
Uw aangezicht, Uw gelaat over ons schijnen.’ David bidt 
of God Zijn liefdevolle hart wil laten spreken, Zijn 
liefdevolle ogen op hem wil laten vallen. Laat ik mogen 
wandelen in dát vrolijke levenslicht van U, de God van het 
verbond, de Eeuwige, de Barmhartige, de God die tot in 
eeuwigheid de Getrouwe is.  
 
Dit is voor David het enig goede. Belangrijker dan 
voorspoed is voor hem: de gunst en de zegen van God! 
Wanneer God ons zegent, worden wij in Gods 
aanwezigheid gebracht. Hij wendt Zijn gezicht naar ons 
toe. Wij mogen Hem door het geloof in de ogen kijken en 
ontdekken dat het licht van Zijn gezicht op ons afstraalt. 
Wij krijgen te horen dat God, om Jezus’ wil, vanwege Zijn 
zondaarsliefde, vreugde in ons schept. Zijn naam wordt 
over ons uitgesproken en wij ontvangen Zijn persoonlijke 
bescherming en Zijn liefdevolle genade. 

 
Dit is wat David met ‘het goede’ bedoeld: Gods 
aangezicht moet meegaan! Dat is belangrijker! In zijn 

geloof is het hem om één ding te doen: als God, mijn 
God, maar voor mij is. Want als God Zijn aangezicht 
verbergt, wat moeten wij dan beginnen? David zegt in 
Psalm 30, vers 8: ‘Toen U Uw aangezicht verborg, werd 
ik door schrik overmand.’ Als David in Psalm 4 bidt om 
het licht van Gods aangezicht, pleit hij en horen wij hierin 
tegelijk de priesterzegen uit Numeri 6 doorklinken: ‘De 
HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u 
vrede’ (vers 24-27).   
Wanneer God met ons optrekt en het licht van Zijn 
aangezicht over ons zal zijn, zijn wij gezegende mensen. 
Wie zelf de zegen van God ervaart, gunt deze ook van 
harte aan anderen. Laten we het bewuster tegen elkaar 
zeggen en er – ook tijdens de gebedsbijeenkomsten – 
vaker voor de ander om bidden:  

 

"Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: 
Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!" 

Psalm 122: 1 

‘Dat ‘s HEEREN zegen op u daal’,  
Zijn gunst uit Sion u bestraal’. 

Hij schiep ’t heelal, Zijn Naam ter eer;  
looft, looft dan aller Heren HEER’ 



Tot slot 
Op allerlei manieren mag de lofzang doorgaan in deze 
periode. Veel (orgel)concerten worden live uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl of andere kanalen, zoals YouTube.  
 
Ook de kerkdiensten op de zondag mogen ‘gewoon’ 
doorgaan. Dat getuigt ook van Gods trouw en goedheid.  
Zingen we het mee met Psalm 92: 1? 
 
Ontvang een hartelijke groet vanuit de kerkenraad 
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   “Laat ons den rustdag wijden 
met psalmen tot Gods eer. 

't Is goed, o Opperheer, 
dat w' ons in U verblijden; 

't zij d' ochtendstond, vol zoetheid, 
ons stelt Uw gunst in 't licht, 

't zij ons de nacht bericht 
van Uwe trouw en goedheid.” 


