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Tijd in Eeuwigheidslicht 
Schriftlezingen: Psalm 90 Kerntekst: Psalm 90:1 

Zingen: Ps. 90:1, Ps. 27:3, Herd. Overledenen Ps. 73:13, Ps. 90:2 en 4,         
Ps. 90:7 en 9, Ps. 91:1 

 
Hoofdpunten van de preek 

Mozes kijkt niet op een jaar, maar op een heel leven terug. Hij maakt de balans op. 

1 Vertrouwen (vers 1-5) 
Mozes spreekt vanuit persoonlijk geloofsvertrouwen uit wie God is: ‘mijn Adonai...’ Zijn 
Heere regeert over de tijden en de omstandigheden.  

De Heere is een toevlucht geweest. Niet alleen als er nood is, Mozes ‘woont’ ten allen 
tijde in de eeuwige God. In dit Vaderhuis is dankzij Jezus veel plaats. Voor elke generatie. 

De Eeuwige (2) heeft de tijd (4). Hij heeft de hand in de tijden van de mens (als vijand van 
God en het Godsvolk, 3): ze keren terug tot verbrijzeling (3) en gaan als gras voorbij (5).  

2 Verootmoediging (vers 6-12) 
De scherpe ervaringen van de woestijn klinken in de Psalm. Niet alleen de mens is gras... 
ook wij zijn als gras (5) want wij vergaan door Gods toorn (6). God betaalt de zonde uit.  

God stelt al onze zonden in het licht (8). Als mensen ervaren we daarom Gods 
verbolgenheid en gaan we uiteindelijk vliegensvlug heen (9). Hoe oud je ook wordt... 

Beseften we maar waarmee het ‘beste’ van ons leven te maken heeft (11). Mozes bidt 
om een wijs hart, dat dagen telt en waardeert als gave van God om Hem te vrezen (12).  

3 Gebed (vers 13-17) 
Mozes smeekt de HEERE om terug te keren en af te zien van Zijn voornemen om het volk 
los te laten (Ex. 32). Als IK BEN er niet bij is kan hij niet verder door de woestijn (13). 

Alles keert nu om. Mozes vraagt om vervuld te worden met de HEERE en Zijn goedheid 
(14) in plaats van zijn vergankelijke menselijke goedheid (6). Die bloeit maar voor een tijd.  

Hij vraagt om blijdschap (15) en Gods glorie (16) in het voorbijsnellende leven. Laat de 
Heere niet Zijn toorn, maar Zijn liefelijkheid over zijn volk en hun werk uitspreiden (17).  

 

 


