Blok 4

Derde gesprek
Psalm 84 (NBV)

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.
2 Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 3 Van verlangen smacht
mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn harten mijn lijf roepen om de
levende God. 4 Zelfs de musvindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar
jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn k oningen mijn
God. 5 Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. sela 6 Gelukkig wie
bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hartde wegen naar u. 7 Trekken zij door een
dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke z egendaalt als regen neer.
8 Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 9 HEER, God
van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van J akob. sela
10 God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstighet oog op uw g
 ezalfde.
11 Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de
drempel van Gods huis dan wonen in de t entender goddelozen. 12 Want God, de
HEER, is een zon en een schild. Genadeen g
 lorieschenkt de HEER, zijn weldaden
weigert hij niet aan wie onbevangen op weggaan. 13 HEER van de hemelse
machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.
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Gefeliciteerd, je hebt net een hele psalm
gelezen! Vroeger gebruikten ze in de Bijbel het

Gespreksvraag 2

woord 'welzalig'. Welzalig betekent gelukkig of

Stel je eens voor dat het huis van God waar

het feliciteren waard. Dat woord komt drie keer

de schrijver van psalm 84 het over heeft jullie

voor in deze psalm. In vers 5 zegt de schrijver

kerk, jullie gemeente is. Herken je dan zijn

van dit lied ‘gelukkig wie bij God mogen wonen,

verlangen?

want ze kunnen U altijd danken’; in vers 6
feliciteert hij mensen die verlangen naar God

Waarom verlang jij wel of niet om naar de

want bij Hem vinden ze kracht; in vers 13 zegt

kerk te gaan? Vul het lijstje hieronder in.

hij dat de mensen die op God vertrouwen echt
geluk hebben.
Je merkt wel dat de schrijver heel erg naar
God verlangt. Hij wil dichtbij God zijn, maar hij

Mijn kerk
=
uw huis

kan nu niet naar de tempel waar God woont.
Je zou kunnen zeggen dat hij heimwee heeft.

Naar de kerk

Hij is zelfs een beetje jaloers op de vogeltjes
die onder de dakpannen van het huis van God
wonen. Waarom? Dat legt hij uit: God geeft
kracht, zelfs als je het heel moeilijk hebt, God

Zin in

Geen zin in

beschermt je en geeft je wat goed voor je is.
Daarom raadt hij alle mensen aan om op deze
God te vertrouwen en thuis te komen bij God.

Gespreksvraag 1
a. Heb jij wel eens heimwee gehad? Vertel
eens...
b. Hoe zou wat deze psalm ons zegt ons
kunnen helpen als je heimwee hebt?
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