
 
Bij mensen kan je nog wel eens 'bgg' hebben. Maar bij God vind je altijd gehoor! 

 

De BijbelGespreksGroep 

Thema: psalm 146 

 

 

HARTELIJK WELKOM…  

… op alweer een online BGG-avond. Fijn dat je mee doet, en 

helemaal mooi als je geen BGG-er bent en toch aansluit. We hebben een nieuw paper 

gemaakt, opnieuw over een psalm, dit keer de 146e. Een lied vol lofprijzing om maar 

eens een woord uit kerk en gemeente te gebruiken. Zouden mensen 

die los zijn van geloof en kerk dat woord ook begrijpen? 

‘n Goed weekend alvast toegewenst, goede voorbereiding, zing of 

luister naar een lied, en graag tot dinsdag! Vanaf ong. 19.30 uur 

begint de online avond. 

 

BIJBELGEDEELTE  

 

 

Psalm 146 

1 Halleluja! 

Loof de HEER, mijn ziel. 

2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef, 

mijn God bezingen zolang ik besta. 

3Vertrouw niet op mensen met macht, 

op een sterveling bij wie geen redding is. 

4Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, 

op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 

5Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, 

wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 

6 die hemel en aarde heeft gemaakt, 

de zee en alles wat daar leeft, 

hij die trouw is tot in eeuwigheid, 

7 recht doet aan de verdrukten, 

brood geeft aan de hongerigen. 

De HEER bevrijdt de gevangenen, 

8 de HEER opent de ogen van blinden, 

de HEER richt de gebogenen op, 

de HEER heeft de rechtvaardigen lief, 

9 de HEER beschermt de vreemdelingen, 

wezen en weduwen steunt hij, 

maar wie kwaad doen, richt hij te gronde. 

10 De HEER is koning tot in eeuwigheid, 

je God, Sion, van geslacht op geslacht. 

Halleluja! 
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OVER HET BIJBELGEDEELTE 

 

 

Lofliederen 

Psalm 146, en de vier die erop volgen, zijn de laatste vijf van het Bijbelboek van de Psalmen. Alle vijf 

beginnen en eindigen met het woord ‘Halleluja’. Dat karakteriseert hen als liederen van lofprijzing. 

De dichter roept zichzelf en ons op om God te prijzen om wie Hij is en om wat hij doet en heeft 

gedaan. Je zou kunnen denken: maar dat weet God toch wel na één keer? Wij, mensen, vinden die 

herhaling misschien wel prettig (of juist niet). Het kan ons als muziek in de oren klinken, maar is dat 

ook zo bij God? 

 

Is dat nodig, lofprijzing? 

Dat is de vraag die dan zomaar boven kan komen. Is dat eigenlijk wel nodig, als God zichzelf tot op 

het diepste kent en dat toch al weet? God is niet afhankelijk van onze lofprijzing en onze waardering. 

Het is niet nodig voor God, het is vooral nodig voor ons. Wij hebben het nodig zodat God in het 

middelpunt komt te staan (en niet wij). Lofprijzing helpt ons om te beseffen dat de wereld om Hem 

draait. Alleen dan komen wij en de dingen van ons leven op de juiste plek. Dat is een andere manier 

van denken, dat is – met recht – om-denken. Leren denken en leren kijken zoals God denkt en kijkt. 

 

Een troon van lofzang 

Bij het eerste voorstel van het paper kwam er een reactie van één van de gespreksleiders. Het bracht 

een ander aspect van lofprijzing . ‘U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont’: dat staat in 

Psalm 22: 4. Het is een vers dat het belang onderstreept van de lofprijzing. Dat God troont, wil 

zeggen: daarin is Hij aanwezig, zo wil Hij bij ons zijn, en in het middelpunt staan. Misschien beter 

geformuleerd: op Zijn troon zitten. 

 

Passie 

In de lofprijzing zit iets van vuur en passie. Je ziet dat soms gebeuren als je kijkt naar een online-

viering of een uitzending van ‘Nederland zingt’. In het zingen van een loflied is niet alleen de mond 

en het hart betrokken, ook het (hele) lichaam doet mee in de lofprijzing. Waarschijnlijk zal de één dat 

sterker meevoelen dan de ander. En de één zal zich zo ook kunnen uiten tijdens het zingen terwijl 

een ander denkt ‘aan mijn lijf geen polonaise’. Elkaar de ruimte en de vrijheid geven voor een eigen 

expressie is waarschijnlijk de bijzondere weg van de liefde en de onderlinge acceptatie. 

Laten vuur en passie maar blijven, al klinkt dat raar vandaag de dag met lege kerken, zonder 

samenzang en op afstand van elkaar. Want als die twee wegebben dan zou dat de relatie naar God 

kunnen schaden.  

 

Hoe kom je tot lofprijzing? 

Zo’n vraag klinkt nogal technisch. Zo van: als je dit of dat doet, dan rolt het er vanzelf uit. In het 

Koninkrijk van God gaan dingen niet vanzelf. Het gaat namelijk niet om natuurlijke zaken maar om 

een leven vanuit en met God. Om geestelijke zaken dus. 

Als je ontdekt wie God is, wie Hij voor jou is, dan ontstaat er liefde. Als je beseft: die God, die hoge en 

verheven God, die zich om mij bekommert… Dat roept liefde op, en bewondering voor Hem. En juist 

dat mag de lofprijzing losmaken. 
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De dichter is daar zo diep van overtuigd dat hij zelfs zegt: ‘De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn  

God bezingen, zolang ik besta’. Daar klinkt een diepe overtuiging in door die wat hem betreft een 

leven lang mag duren.  

 

Het karakter van God 

In het tweede deel van de psalm (vers 6 – 10) noemt de dichter een heel aantal eigenschappen op 

van God. Zo tekent hij als het ware het karakter van Hem uit. En dat doet hij op een concrete en 

persoonlijke manier. Zo is God voor hem. En hij wil ons daarin meenemen: dat God zo ook voor ons 

is, of voor ons zal worden. En liefst nog een leven lang. 

Hij schildert God als iemand die instaat voor mensen zonder rechten. Juist mensen die het moeilijk 

hebben, die heeft Hij op het oog. En juist zij kunnen van Hem op aan, want God is trouw. En die 

trouw van God is van generatie op generatie. Daar komt nooit een eind aan, die is tot in eeuwigheid. 

En daarom eindigt hij met: ‘Halleluja’. 

 

 

VRAGEN ALS VOORBEREIDING OP HET GROEPSGESPREK 

 

1. Waarom zou je iemand loven? En waarom zou je God loven? 

 

2. God loven, je leven lang.  Kan dat? Kun jij dat? Wat helpt je om dat ‘vol te houden’? 

 

3. ‘God staat in het  middelpunt, jij niet’. Wat vind je van deze uitspraak? 

 

4. Hoe uit je je bewondering voor God? Welke woorden gebruik je daarvoor? 

 

5. Wat vind je van de eigenschappen die de dichter noemt van God? Welke spreken je aan? 

 

6. Als je in God gelooft, gaat je karakter als het goed is steeds meer op Hem lijken. Hoe zouden 

eigenschappen van God meer in je leven tot uitdrukking kunnen komen? 

 

7. ‘Als je het moeilijk hebt, merk je eerder iets van God’. Mee eens? Welke ervaring heb je 

daarbij? 

 

 

VERDER SPEUREN 

  

Als je God zou moeten omschrijven. Hoe zou je dat doen? 

Doe eens een poging in honderd woorden.  

Begin op dezelfde manier als de dichter van Psalm 146: ‘Voor mij is God de God die…’ 

 

 

 

 


