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Kostbare goedheid 
Schriftlezingen: Psalm 36 Tekst: Psalm 36:8 

Zingen: Ps. 84:2, Ps. 17:4, Ps. 57:1, Ps. 36:2, {HA Ps. 61:3, Ps. 63}, Ps. 106:26 
Hoofdpunten van de preek 

David heeft Gods goedheid op waarde leren schatten. 

1 Kostbare goedheid 
Gods goedertierenheid is voor David het kostbaarste wat bestaat. Beter dan het leven. Het 
koste God het liefste wat Hij heeft: het bloed van Christus (1Petr. 1:19). 

Gods goed(ertieren)heid heeft alles te maken met Christus. Het is de genade van God 
waarin Hij toont dat Hij trouw is aan Zijn verbond. God is goed, doet goed omdat Hij dat wil.  

2 Trekkende goedheid 
Omdat God goed is nemen mensenkinderen de toevlucht tot God. Als je je een kind van 
Adam (‘mensenkind’) weet, kan je maar één ding doen: toevluchtnemen tot God.  

Toevlucht nemen is meer dan vluchten: je zoekt je heil blijvend door Christus bij God (Hebr. 
6:18). In de roep van Christus houdt God Zijn ‘vleugels’ nodigend en beschermend open. 

Overvloeiende goedheid 
Schriftlezingen: Openbaring 22 Tekst: Psalm 36:9-13 

Zingen: Ps. 42:1, Ps. 26:3, {HA Ps. 22:13, Ps. 84}, Ps. 27:1, Ps. 36:2, Gz. 4:1,2 
Hoofdpunten van de preek 

‘Vluchtelingen’ worden royaal door God onthaald.  

3 Overvloed 
God verzadigd (a) en geeft te drinken (b). Verzadigen is dat je vol wordt:  vol van God. 
Drinken is dat je dorst gelest wordt. God stilt je verlangens. Waarmee? 

(a) Met de overvloed van Zijn huis. Letterlijk: het vette. Het beste deel van de offermaaltijd. 
(b) Met Zijn vreugde gevende gaven. Ze zijn als een stromende beek. Fris en levend.  

4 Levensbron 
Waarom worden mensenkinderen verzadigd? Omdat bij God de bron van het 
leven(slicht) is. Wie het elders zoekt blijft blind en houdt de dood over.  

Daarom moeten we bij Hem zijn. Jezus roept ons daarom tot Zich. Hij is de Bron waaruit 
we moeten drinken. Wie Hem volgt heeft het licht dat – eeuwig – leven geeft.  

5 Méér! 
Geloof is geen vlucht uit de wereld/het leven. David bidt dat God Zijn goedertierenheid 
en gerechtigheid uitstrekt over zijn hele bestaan en in hem meer laat worden.  
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David bidt hier (ook) voor anderen: mensen die God kennen (die in relatie met Hem 
leven) en oprechten van hart (die eerlijk zijn, zonder dubbelleven voor God/mens).  

6 Bewaar me 
David bidt ook om dubbele bewaring. Hij bidt dat hij niet onder de voet gelopen 
(overheerst) wordt door hoogmoedigen (de mens uit vers 2-5), maar staande blijft. 

David bidt om niet meegetrokken te worden door goddelozen en in hun hand (macht) 
komt en zij hem bij God weg doen zwerven. Aangrijpend! David ziet hun lot al voor zich.  

 

 


