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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Psalm 34,1a (Lezing 1 Samuel 21,11-16 en psalm 34) 

Psalmen zijn gemaakt om rond te zingen. Ook deze heel persoonlijke psalm van David die ontstaan is als 
loflied na een tijd van angst. God heeft Davids roep om hulp gehoord en Hij heeft hem gered. David zingt 
erover en hij onderwijst erover. Want hij wil anderen daarin meenemen. En dat is gebeurd. Want dit is een 
lied van het volk Israël geworden. En het past ook bij situaties in het leven van Israël. Denk aan de Rietzee, 
denk aan de tijd van de rechters, denk aan de ballingschap. God blijkt steeds dezelfde luisterende en 
reddende God te zijn. Via Israël wordt het ook het lied van Jezus. Hij zingt het lied én het gaat over hem. En 
zo zingt deze psalm nog altijd voort in de kerk. Vertel elkaar de verhalen van Gods goedheid en ingrijpen. 
Want de God die dit voor David deed, is nog steeds de God die de roep om hulp van gebroken mensen hoort! 
Kom, proef en geniet van de goedheid van de Heer.    

Besprekingsvragen   
1. Heb jij de goedheid van de Heer geproefd? Wat kun je daarover delen? 
2. Welke verhalen van andere christenen over Gods trouw hebben jou bemoedigd en je geloof 

gesterkt? Vertel ze door als dat kan en dank God ervoor! 
3. Leer psalm 34,20 uit je hoofd: ‘Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds 

weer bevrijden’. Besef tijdens het uit-je-hoofd-leren hoe waar deze woorden zijn geworden in 
het leven van Jezus. En hoe waar ze zullen zijn voor jou.  

4. Wie wil je graag uitnodigen om samen met jou God groot te maken? Hoe zou je diegene kunnen 
uitnodigen?  

5. Wat heb jij nodig om je te beschermen tegen leugens van de Leugenaar? (vers 14-15) Welke rol 
zouden je broers en zussen in de kerk daarin kunnen spelen? 

Teksten om te lezen 
In Psalm 34 duikt in vers 8 ‘de engel van de HEER’ op. Een engel die zo dicht bij God is dat hij soms wel lijkt 
samen te vallen met God. Hieronder een paar gedeeltes waarin we deze engel ook tegenkomen. 

Genesis 16 

Exodus 3,1-6 

Rechters 2,1-5 en 6,11-24 

2 Koningen 19,29-37 

Zacharia 3 en 12,7-8 

 

 

 

 


