Gods hart voor de generaties
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Suggestie om te beginnen:
Naar aanleiding van Joh. 10:
10: ‘Het leven in al zijn
volheid’ is voor mij….. Je zou
ook kunnen zeggen; een
bloeiend leven is voor mij…..

Vertrouwen op God door de lessen uit het verleden
In psalm 78 gaat het over Gods hart en verlangen, om wijze lessen van generatie op generatie
door te geven (vs 4-6) De psalm is geschreven door Asaf, een tijdgenoot van David. Hij roept op
om de roemrijke, krachtige daden van de Heer en de wonderen die God heeft gedaan te vertellen
aan het komend geslacht.
Zijn onderwijs heeft een hele duidelijke focus, je vind het in vs 7 “Zodat zij hun HOOP op God
stellen”. God wil dat wij Hem vertrouwen van generatie tot generatie, zodat we tot bloei komen.
Deel briefjes uit en laat ieder In verdere vervolg vertelt de psalm over de woestijnreis. God heeft het volk net bevrijd uit Egypte,
van de kerngroep hier iets bij ze zijn op weg naar het beloofde land. Het volk wist: dit is de plek om te bloeien, ze waren vol
tekenen of schrijven.
verwachting…Maar onderweg liepen dingen anders……
Een andere vorm zou
kunnen zijn om ‘Kaarten op God deed wonderen voor Zijn volk
tafel’ te gebruiken en een
Het volk wordt eraan herinnerd dat God voor de ogen van hun vaders wonderen had gedaan (12)
kaartje te zoeken dat dat
een pad maakte door de zee (13) dat Hij hen leidde via de wolkkolom en een lichtend vuur (14),
leven in al zijn volheid voor dat Hij ze water te drinken gaf uit de rots (15), dat Hij hen brood uit de hemel gaf – manna (24),
jou uitbeeldt.
het ‘regende’ vogels, zodat ze verzadigd waren.
Om te zingen:
Psalm 100 (psalmen voor nu)
Opw 542
Opw. 411
Om te lezen:
Psalm 78 (HSV)
Rom. 10: 13- 17
Rom. 15: 4-5
Joh. 10: 10-11

Het volk vergat Gods wonderen
Ondanks dat alles raakten ze hun focus kwijt. Ze keken naar de omstandigheden en raakten
ontmoedigd, opstandig, verwijtend. We lezen: ‘Ze moeten niet worden als hun voorouders, een
opstandige en ongehoorzame generatie (8). Het volk bleef niet trouw aan God en dit komt elke
keer terug: Ze hielden zich niet aan verbond, weigerden te wandelen naar zijn wet (10) zij
vergaten zijn daden en wonderen (11) zij bleven tegen Hem zondigen, ze tergden God in de
woestijn (17) zij stelden God in hun hart op de proef (18), zij geloofden niet in God en
vertrouwden niet op zijn heil’ (22).

Steeds opnieuw heeft God geduld
Het volk moppert en klaagt, omdat ze hun hoop op God kwijt raakten. Ze zagen niet meer wat Hij
Voor het gebed:
allemaal deed en gingen een eigen weg en haalden daarmee zoveel sores op hun nek. Ze hadden
in 3 maanden in het beloofde land kunnen zijn, maar het werden 40 jaar.
Bid voor het kinderwerk,
Bij het lezen van deze psalm raak je zo dichtbij het hart van God; “Hij was barmhartig/genadig en
Explore en Impact in onze
verzoende de ongerechtigheid. Hij wilde geen dood en verderf, dikwijls wendde Hij zijn toorn af”.
gemeente. Bid voor de
(38) Ook lezen we van oordeel en kwaad, bedoeld om hen tot inzicht te brengen. Kom terug… wil
leiders, jong en oud, het zijn God zeggen. Je leest: “Ze keerden naar Hem terug en zochten Hem ernstig. Dan dachten zij eraan
rolmodellen, die in woorden dat God hun rots was, hun verlosser” (34-35)
en gedrag iets van Jezus
uitstralen. Bid bijvoorbeeld Het goede nieuws moet worden verteld
dat God hen vult met
Dat is de oproep van de psalm: God wil jullie bevrijden, Hij wil dat jullie opbloeien, bij Hem. Vertel
wijsheid, ‘een zuiver hart’,
de daden van de Heer, en luister naar de wijze lessen. In Rom. 10: 13- 17 zegt Paulus iets
en de nabijheid van Gods
vergelijkbaars. Hoe kun je geloven als je niet over de Heer gehoord hebt. (14) “Het geloof is door
Geest.
het horen en het horen is door het Woord van God” (17/HSV) Ouders, grootouders, tiener en
Bid ook voor kinderen die
oudere ….vertel het aan de volgende generatie.….. Dat vraagt herhaling, om de dingen bij te
Jezus niet hebben gezocht of brengen wie God is en wat Hij vraagt.
gevonden, en voor de pijn
die dat geeft bij hun ouders. Moed en troost
In Rom. 15: 4 schrijft Paulus: “Alles wat vroeger geschreven is, is geschreven om ons te
onderwijzen opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften de hoop zouden
behouden”. Alles wat vroeger is geschreven, de bijbel is daarin voor ons centraal, zowel het OT als
het NT. Wat is het doel van dat onderwijs? Wat kunnen we daaruit leren?
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Voor het geloofsgesprek

Paulus zegt in deze verzen: “Opdat we blijven hopen”, en hoe blijf je hopen en vertrouwen?
1) ‘door volharding’; God geeft ons moed en kracht om vol te houden. Dat heb je niet nodig als
1. Lees met elkaar psalm 78: alles voor de wind gaat, maar juist als het moeilijk is, in de pijn.
1-8. Wat is voor jou de
2)’ door troost te putten uit de Schriften’. Je kunt zoveel troost putten door de verhalen, de
belangrijkste les uit dit
woorden, de psalmen, de beloften. Daardoor ga je kijken naar Jezus …en in Hem zien we de
gedeelte? Reageer eens op Vader.
wat Asaf hier zegt, en welke
waarschuwing hij geeft. Wat God maakt een nieuw begin: David
is de rol van jouw ouders/ Deze lijn naar Jezus zit ook al in deze psalm. In psalm 78: 70-72 zien we dat God de eerste stap
opvoeders geweest?
zet naar echt herstel. God neemt het initiatief. Hij maakt een nieuw begin. Hij kiest David….een
no body. In 1 Sam. 16: 10-12 lees je: ‘Zijn dit al uw zonen die u heeft?’ ‘Nee’, antwoordde Isaï,
2. ‘Het geloof is door het
‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten’ Toen David er was, zei de Heer:
horen en het horen is het
‘hem moet je zalven’. David was toen een tiener! God liet hem het volk weiden en hij leidde met
Woord van God’ (Rom. 10: oprecht hart en bekwame hand.(72)
17 (HSV) Hoe heb jij het
goede nieuws gehoord?
Jezus, Zoon van David, de goede herder
Hoe ben jij tot geloof
Achter David staat de grote Zoon van David, Jezus Christus. Jezus vergelijkt zichzelf met de
gekomen, en wat is de rol
goede herder, lezen we in Joh. 10: De goede herder geeft zijn leven voor de schapen (11) God
van de Bijbel, Gods Woord Zelf kwam in Hem naar deze wereld. God zag het geknakte, degenen die treuren. En Hij wees
daarbij? Kun je een
mensen de weg naar het leven, naar een leven in bloei! Joh. 10: 10 ‘Ik ben gekomen om hun het
voorbeeld geven van een
leven te geven in al zijn volheid’. Hij kwam, opdat wij kunnen bloeien door te geloven in Jezus.
bemoedigend woord of juist
een waarschuwend woord Dat vraagt actie
dat je gevormd heeft?
Deze psalm is niet alleen bestemd voor ouders, opa en oma’s. Het gaat juist ook over hen die
het horen; jongeren, kinderen én ouderen. Het roept op om te luisteren, en te willen leren. Je
3. In de knop, geknakt,
hoop op God te stellen is actief. Dat vraagt een antwoord van jou, je hebt een eigen
verlept of in bloei…. Hoe zou verantwoordelijkheid. We kunnen God niet goed leren kennen en weten wat Hij van ons vraagt,
jij jouw huidige levensfase wanneer we ons daar niet in verdiepen….de tijd nemen om in Zijn Woord te lezen. Daarin maakt
op geestelijk gebied
Hij zich bekend.
noemen? Welke rol heeft
God hierin? Wat kun je voor Hoe komen we tot bloei in alle fases van het leven?
elkaar in deze fase
Peter gaf als voorbeeld drie soorten bloemen: in de knop, in bloei, en geknakt.
betekenen, wat heb je
* Knop: als je nog in de knop bent, mag je nog veel te leren en te ontdekken. Het is goed om de
nodig, of wat heb je te
tijd te nemen, en misschien wel voorbereid te worden op iets veel groters. Je hoeft je voor God
bieden?
niet te bewijzen. Laten we elkaar de tijd geven om dingen te leren….fouten maken mag.
* Geknakt. De gemeente is een plek waar mensen, als ze het gevoel hebben geknakt of verlept
4. Wat is jouw verlangen
te zijn, Gods genade, liefde en trouw mogen ervaren. Dat is ook groeien en bloeien. Tijdens de
voor de volgende generatie? praise avond getuigde iemand ervan, ze straalde zoveel van Jezus uit. Dan mogen we vertellen
Of je nu wel of geen
en doorgeven wat we van Hem ontvangen, tot eer van onze Vader.
kinderen toevertrouwd heb *Bloeien….dat is lang niet altijd dat het je voor de wind gaat, dat je gezond bent, dat je lichaam
gekregen; wat is jouw
er perfect uit ziet, dat je carrière maakt. Nee, maar wel dat je Zijn zegen ervaart, Zijn vrede en
erfenis? Wat, hoe en aan
rust.
wie geef je dat door? Hoe ga * Deze verwachting houdt niet op bij ons sterven, als christen mag je weten…het beste komt
je ermee om als je
nog. We zullen bloeien tot in eeuwigheid. Jezus zegt: Wie in Mij gelooft zal leven ook al is Hij
(klein)kind andere wegen
gestorven (Joh. 11: 25). Wat een boodschap….
gaan?
We kunnen bloeien door de genade van onze Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige
Geest. Als Lichtbogers vormen we samen een mooie bos bloemen …verschillend van kleur en
grootte. Sommigen zitten nog in de knop, anderen in de bloei. En we mogen elkaar steunen als
we geknakt zijn door het leven. Samen leven we in afhankelijkheid van Jezus, en mogen we de
grote daden van Gods trouw en genade doorvertellen aan de volgende generatie. Dat is het
mooiste en belangrijkste wat je je kind mee kunt geven in dit leven.

