
Troost, Rust &Kracht!

Het thema van het vanmorgen…
”Met God wandelen over bergen en dalen!”



De Psalmen…zingen in alles wat er gebeurd!

• God loven in vreugde.

• God loven in verdriet.

• God loven met vragen.

• God loven als je boos bent.

• God loven als je het niet meer weet.

• God loven in armoede en rijkdom.

• God loven in aanbidding.

Nieuwe Testament…zingt en jubel met heel uw hart voor 
de Heer (Efeze 5:20). En…zing met heel uw hart psalmen 

en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol 
genade ingeeft. (Kolosse 3:16)



Psalm 84.

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 hart en mijn lijf roepen om de levende God. 

4 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze 
haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse 
machten, mijn koning en mijn God. 

5 Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.  

6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de 
wegen naar u. 



7 Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen 
in een oase; rijke zegen daalt 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 Jakob. 

10 God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog 
op uw gezalfde. 

11 Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen 
daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen 
in de tenten der goddelozen. 

12 Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en 
glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan 
wie onbevangen op weg gaan. 

13 HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u 
vertrouwt. 



Troost!
• Een Psalm van de Korachieten.

• Kinderen van Korach…Numeri 16:1-35 
(Lees ook Numeri 26:11)

• Levieten…zangers voor God.

• Vol vragen…Psalm 42-44…Waarom?

• Psalm 45…zicht op Jezus.

• Troost en vertrouwen.

• Het volk Israël vertellen wie God is en wat 
genade is.



Rust!

• Rust vinden bij de altaren van God.

• Brandofferaltaar…Christus voor ons!

• Reukofferaltaar…Christus in ons!

• Een mus…niet erg waardevol? (Mattheus 
10:29)

• Een zwaluw…onrustige vogel! (Spreuken 
26:2, Jesaja 38:14, Jeremia 8:7)

• Mattheus 11:28…Kom bij mij die moe en 
belast is, Ik zal u rust geven!



Kracht!

• Het dal van dorheid…het tranendal.

• Psalm 23:4…dal van duisternis.

• Psalm 90:10…moeite en verdriet.

• Psalm 56:9…mijn tranen in Uw kruik.

• Een oase van bronnen!

• Gaan van Kracht tot Kracht!



Wandelen met God!

• Welzalig = gelukkig, de mens die op U 
vertrouwt.

• De ideale “geestelijke temperatuur” 
37,5…

• Psalm 37:5…Wentel uw weg op de Here 
en vertrouw op Hem…en Hij zal het 
maken.


