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Dienst:  15 augustus 2021 

Tekst:  Psalm 128 

Thema:  Zegen voor het gezin 

 

 

Kleurplaat voor de kinderen 
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Preekschets 

 

Psalm 128 is een pelgrimslied. We vormen ons een beeld van hoe de reizigers door het landschap 

optrokken naar Jeruzalem. En samen reizen ze naar de Godsstad, terwijl ze de pelgrimspsalmen 

zingen, psalm 120 tot en met psalm 134. Dat is geen tijdverdrijf, maar een wijze om ‘geestelijk in 

de stemming te komen’. In die psalmen ligt zoveel opgeslagen.  

 

Psalm 128 is een bijzondere pelgrimspsalm. Het gaat over zegen over het werk en het gezin. Het 

begint met de uitroep wie een gelukkig mens is: degene die de Heere vreest! Wie God dient, naar 

Zijn woord en volgens Zijn gebod, zal gelukkig zijn. God zal je zegenen, op je werk en in je 

gezin.  

 

De pelgrims zingen van die zegeningen, om onderweg die zegeningen te tellen, omdat God ze 

geeft, ook in het werk en in het gezin. Maar dat ligt wel gevoelig! Immers, hoeveel pelgrims 

hebben juist veel zorgen over hun werk en over hun gezin. Slechte oogsten, moeilijke bazen. Of 

verdriet en rouw, teleurstelling en zorg in en over het gezin – talloze voorbeelden zijn er te 

noemen. Dan kan die psalm ‘wringen’. En toch zingen de pelgrims door…  

 

Toch is het belangrijk om de hele psalm te beluisteren. De zegeningen die bedoeld worden, staan 

in een zeker perspectief: de zegen van de Heere komt uit Sion, het is de zegen van het goede van 

Jeruzalem voor heel je leven, het is een zegen die zich uitstrekt over het nageslacht, en die zegen 

zal de vrede van Israël vervullen. Het is belangrijk dat we die vier aspecten belichten. Het gaat 

over de zegen van verzoening en de relatie met God, het gaat over de vrede van de regering van 

God, het gaat over al de geslachten waar we deelgenoot van zijn en het gaat naar die 

allesomvattende vrede, Gods eeuwige shalom voor Zijn volk. Dat is een bijzonder perspectief. En 

dat geldt juist ook in tijden van zorg en verdriet en teleurstelling.  

 

 

 

Het is best moeilijk om zo’n psalm over te zetten naar onze tijd. Als het gaat om het werk – 

waarin ervaren we direct afhankelijk te zijn van de Heere en hoe zien we de zegen van God in 

ons dagelijks werk? Maar ook in het christelijke gezinsleven kunnen we veel zorgen en vragen 

ervaren. Het is allemaal zo kwetsbaar, juist ook rondom kinderen. Wat betekent dan deze psalm?  

 

Laat eerst staan dat je gelukkig bent als je de Heere vreest, dient en volgt. Er is geen beter 

gezinsleven dan een oprecht christelijk gezinsleven. Samen met elkaar de Heere dienen, daar 

wordt je gelukkig van! Maar juist ook als het gaat om het gezinsleven, wat zijn we daar 

kwetsbaar in – vooral in deze moeilijk tijden en onze seculiere maatschappij. Hoe voeden we 

kinderen op, hoe gaan we om met die aanhoudende stroom van zorgen en vragen?  

 

Psalm 128 spreekt tot ons, vooral ook in de vervulling van het kruis en de opstanding van Jezus 

Christus. In Hem gaat psalm 128 in vervulling. En dan geeft het evangelie inhoud aan die vier 

aspecten van Gods zegeningen:  

1 zegen uit Sion, verzoening in Christus, het verbond met God;  

2 het goede van Jeruzalem, het Koninkrijk van God, de vrede en vreugde van God;  

3 verbondenheid aan elkaar, van generatie op generatie, om samen de Heere te dienen;  

4 vrede over Gods volk, shalom tot in het eeuwige, zalige leven.  

 

Psalm 128 wil vertroosten en bemoedigen. Laten we met elkaar leven in dat perspectief, van 

generatie op generatie.  
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Liturgie 

 

Votum en groet 

Zingen:  Psalm 100: 1 en 4 

Wetsvoorlezing 

Zingen:  Psalm 103: 9 

Bediening Heilige Doop 

Zingen:  Psalm 105: 5 

  Psalm 134: 3 

Schriftlezing:  Psalm 128  

   Mattheus 6: 31-33 

Tekst:    Geheel 

Thema:   Zegen voor het gezin 

Kindermoment 

Zingen:  Psalm 128: 1 en 2 

Prediking  

Zingen:  Psalm 128: 3 en 4 

Danken en voorbede 

Zingen:  Psalm 146: 8 

Zegen 

 

 

Verdiepingsvragen 

 

1 Psalm 128 is een pelgrimslied, een psalm onderweg. Wat zegt ons dat eigenlijk? Hoe 

belangrijk is het voor ons te weten dat we onderweg zijn, persoonlijk en samen in het 

gezin?  

2 Wat is belangrijk voor het christelijk gezinsleven? Wat zegt psalm 128 daarover?  

3 Denk nog eens na over die vier aspecten van de zegen van God: 1), uit Sion, 2) het goede 

van Jeruzalem, 3) van generatie op generatie en 4) de vrede over heel Gods volk. Welke 

bemoediging en troost spreekt daaruit?  

4 Deze psalm kan ook pijn doen als het in ons persoonlijke leven en/of in het gezin heel 

anders is gelopen. Op welke manier kunnen we ook dan troost uit dit lied ontvangen?  

 

 


