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1. Doe Uw aanschijn lichten

God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten.
Psalm 67:2

Een nieuwe jaarkring zijn we samen binnen mogen gaan. Een 
nieuwe periode van werken, schoolgaan, studeren, samen leven 

en samen onder het Woord verkeren. Waar zoeken wij nu onze hulp 
en verwachting?
De een vertrouwt op zijn sterke gezondheid. De ander ziet op zijn 
bekwame inzichten. Een derde heeft veel goede relaties. Een vierde 
hoopt dat het allemaal een beetje mee zal zitten. En wij? Mag voor 
ons gelden: ‘d’ Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God 
te letten’? Het is genade als dat zo mag zijn. Vraag er maar om; leef 
er maar naar.

De dichter begint met de wens: ‘God zij ons genadig’. Genade staat 
tegenover strafwaardigheid. Vergeving hebben we immers nodig als 
we ons schuldig weten. Dat heeft de dichter blijkbaar geleerd. Hij is 
het niet waardig dat de Heere aan hem denkt. Maar de dichter kan de 
Heere niet missen. Wat zou hij zonder de Heere toch moeten begin-
nen? Hij vraagt dan ook: ‘God zij ons genadig en zegene ons.’
Kennen wij daar iets van? Ons schuldig weten voor God. Niet waard 
zijn dat de Heere aan ons denkt. En toch... de Heere niet kunnen mis-
sen. Wat zou het groot zijn als dat in dit nieuwe jaar werkelijkheid 
mag worden in ons leven, voor het eerst en opnieuw. Want ook als we 
de Heere mogen vrezen, komen we door onze zonden en door ons 
ongeloof vaak in moeiten terecht. Dan kan het zijn dat we het overal 
zoeken, maar niet bij Hem. Rampzalig is hij die, als de dood komt, het 
nog overal zoekt, maar nooit geleerd heeft het werkelijk bij de Heere 
te zoeken. Zalig daarentegen is hij die het nergens kon vinden, maar 
het bij de Heere heeft leren zoeken. Zalig wie die zegen van de Heere 
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ontvangt. Dat is alleen omdat Hij Zijn Zoon gezonden heeft om te 
zoeken en zalig te maken dat verloren was.
De vraag van de dichter is niet: Geef mij rijkdom, geef mij voorspoed. 
Maar: ‘Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten.’ Daar gaat het hem om: 
om de gunst en toegenegenheid des Heeren, Zijn liefde en nabijheid 
te mogen ervaren.

Hoe is dat bij ons? Wat is het eerste wat wij zoeken? Vaak is het: dat 
díé wens vervuld zal worden, dat dát nu eens anders zal gaan. Of is het 
door genade: ‘Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten’?
Wat is het groot als we iets van Zijn zegen mogen merken. Soms in 
‘kleinigheden’, waar een ander schouderophalend aan voorbijgaat. 
Maar wie er de goede hand des Heeren in zien mag, geeft het diepe 
en stille verwondering. Het is aan zo een als ik ben bewezen!
De afkering van Zijn aanschijn verontrust de wereld niet; men merkt 
het niet eens. Heel anders is dat voor hem of haar die de Heere oprecht 
vreest. Er zijn tijden dat er niets verschrikkelijker is dan de verberging 
van Zijn aangezicht.
Zie het aan de Borg. Toen Hij de verberging van ’s Vaders vriendelijk 
aangezicht moest ervaren, riep Hij uit: ‘Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt Gij Mij verlaten?’ (Matth. 27:46b). Hoe zwaar viel Hem die duis-
ternis. Maar Hij heeft die borgtochtelijk willen doordragen voor al 
de Zijnen.
Degenen die de Heere vrezen, verstaan iets van die klacht. ‘Toen Gij 
Uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt’ (Ps. 30:8b). En nu het 
wonder: de Zaligmaker verstaat hun klacht en helpt hen.
Wanneer bij het licht van Gods wet de eigen zonden gezien worden, 
mag de bede wel zijn: ‘Verberg Uw aangezicht van mijn bedreven 
kwaad.’ Maar vanuit de hartelijke liefdeband aan de Heere zal tegelijk 
gebeden worden: ‘Verberg Uw aangezicht niet van mij.’
Mogen we deze twee gebeden kennen met het hart? De Heere lere 
het ons voor het eerst en opnieuw.
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Veel zorgen en moeilijkheden kunnen voor ons liggen. Of ook voor-
spoed. Maar zullen we ook de Heere vrezen? Met zo’n hart als wij 
hebben? Als we voortleven zoals we van nature zijn, gaat het niet goed. 
Eeuwig niet goed. O, bedenk wat tot uw vrede dient. Erken uw zonden 
en zoek toch de genade. Moge dit jaar het jaar van het welbehagen des 
Heeren zijn. Daartoe zegene de Heere de genademiddelen. Het geloof 
moet door de Heilige Geest in ons hart gewerkt worden. En dat doet 
Hij door Woord en Geest. Dan is het zeker: de Heere zal ons zegenen. 
Als we onszelf de waarheden voorpraten, doen ze geen nut. Maar als 
de Heilige Geest geeft dat we het persoonlijk mogen eigenen, dan is 
het Woord een kracht Gods tot zaligheid. Te midden van schuldbesef 
en zondeberouw, want die gaan vooraf. 
Dan zullen we mogen ervaren dat Zijn aangezicht meegaat op reis 
door de woestijn van het leven. Dat is onmisbaar voor een vreemde-
ling die de weg niet weet en zo gauw tot dwalen geneigd is. Als Zijn 
aangezicht meegaat op de reis, dan hebben we een veilig Geleide. 
Want de zegen van de Almachtige vergezelt het hele leven en zal zelfs 
bij het sterven niet eindigen. Geen zonden, geen zorgen, geen duivel, 
geen graf kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus 
Jezus, onze Heere.
Laat het dan ons gebed voor de onbekende toekomst mogen zijn of 
worden: ‘God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn 
aan ons lichten.’
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2. Verzadigd met Zijn goedertierenheid

Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen 
wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen.

Psalm 90:14

Wat heeft de Heere ons in Zijn goedheid veel gegeven, dat we 
opnieuw een jaar mochten binnengaan. Leven en gezondheid 

zijn gaven van God, net als welvaart en onderlinge liefde. Het is ook 
Gods goedheid dat wij Zijn Woord mogen hebben.

Mozes gebruikt in onze tekst het woord goedertierenheid. Dat betekent 
meer dan goedheid op zich. Goedertierenheid wijst op het karakter 
van alle goedheid.
In zijn gebed om Gods goedertierenheid zoekt Mozes door te dringen 
tot Wie God in al Zijn goedheid eigenlijk is. Als de Heere met ons 
deed naar wat wij hebben verdiend, dan moest Hij ons wegstoten in 
het eeuwig verderf. Is dat bij u de diepste reden waarom u zo tegen de 
toekomst opziet? Want vanuit onszelf hebben we geen bestaan voor 
God. Maar nu ligt de grond voor Gods goedheid niet in ons. Wat is het 
een zielenworsteling om daarmee aan Gods voeten te mogen komen en 
te leren dat we alleen in Christus voor God rechtvaardig kunnen zijn.

Nu geeft God niet alleen allerlei goedheid, Hij is ook goedertieren. Bij 
Hem zijn eeuwige vredegedachten. Hij heeft Zijn Zoon geschonken 
Die voor al de Zijnen de schuld heeft betaald en verzoening met God 
heeft aangebracht. Deze God heeft Zijn Geest gegeven op aarde om 
zondaren tot Christus te leiden en hen te troosten in dit moeilijke 
leven. Is God niet heerlijk? Is Gods goedertierenheid niet groot? De 
dichter van Psalm 130 beaamt het: ‘Israël hope op den Heere; want 
bij den Heere is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.’
We staan nog aan het begin van een nieuw jaar. Dan gaan onze 
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gedachten vooruit. Hoe zal het gaan op het werk, op school? En onze 
gezondheid, hoe zal het daarmee gaan? Zullen wij het leven mogen 
behouden? En nu legt onze tekst de vraag aan ons hart: is het ons bij 
dat alles te doen om Gods genade in Christus?
Een mens van nature leeft zozeer voor het hier en nu. Wat is het een 
genade van God als Hij ons bij dat alles onze werkelijke nood doet 
gevoelen. Vanwege onze zonde kunnen wij voor God niet bestaan. Wij 
zijn geneigd Gods zegeningen door te brengen in zonde en wereld-
dienst, zodat ze straks nog eeuwig tegen ons moeten getuigen. O, dat 
te gevoelen, maakt verlegen om Gods genade. Dan komen we op de 
knieën terecht: Heere, wat U me ook schenkt, verleen mij toch Uw 
goedertierenheid.

Mozes wijst erop dat er bij God verzadiging is van goedertierenheid. In 
Christus is er voor zondaren ontferming; niet een beetje, maar over-
vloeiende voor de grootste der zondaren. Door de Heilige Geest wil 
de Heere dit ook toepassen. Wat gaat er een verootmoedigende liefde 
vanuit om zo – naar de mate van het geloof – Gods goedertierenheid 
te mogen proeven en smaken.
En de Heere geeft die verzadiging van goedertierenheid niet één keer. 
Hij doet vermoeide en krachteloze pelgrims op de levensreis steeds 
opnieuw Zijn nabijheid en wonderlijke vrede ervaren. Daarin wil Hij 
hen leiden en oefenen. Totdat zij straks eeuwig Zijn goedertierenheid 
mogen ervaren en verzadigd mogen zijn met Zijn Goddelijk beeld. 
Dat is de toekomst die Gods kinderen wenkt.
Wat een zegen als we zo onze reis door dit leven mogen maken. Bij 
God is goedertierenheid – en dat tot verzadiging toe. Hij doet aan 
armen en behoeftigen Zijn gunstrijke nabijheid ervaren. Hij zal de 
nooddruftige ziel verzadigen. En Hij geeft mild en overvloedig. Wat 
is er dan toch een reden om met de zonde te breken en de Heere te 
zoeken! Wie heeft lust de Heere te vrezen, ’t allerhoogst en eeuwig 
Goed?
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Mozes bidt dit alles met het oog op de morgenstond. De kanttekening 
merkt hierbij op: ‘Alsof hij zeide: bewijs ons vroeg Uw goedertieren-
heid, na de duistere nacht der verdrukking.’ Na de rechtvaardige erva-
ring van Gods toorn bidt Mozes in Psalm 90 om een nieuw begin. Hij 
zou Gods goedertierenheid dan graag van meet af aan willen ervaren. 
Zoals wij er ook op nieuwjaarsmorgen om gebeden hebben. Zoals 
het ook zo goed is om de Heere te zoeken in onze jonge jaren. De 
ochtendstond heeft goud in de mond. Wat geeft het in het voortgaan 
een rust als ons beginsel mag zijn in de Naam des Heeren.

Met deze verzadiging in het hart vloeit de mond steeds over tot Gods 
eer. Dan straalt er in ons leven iets af van de verborgen omgang met 
God. Dan verspreidt uw leven de geur van Christus. Dan doet de Hei-
lige Geest in de levensgang Zijn stille kracht ervaren. Kom, godvrezen-
den: geeft uw goedertieren God u geen reden tot juichen en verblijden?
Het is Mozes’ gebed om zo te mogen leven in de ervaring van Gods 
goedertierenheid: in al onze dagen. Misschien zit hier voor u wel de 
moeilijkheid. Niet ieders vooruitzichten zijn even gunstig. Er is bij 
u wellicht zorg om uw gezondheid, rouw in het hart om het verlies 
van een geliefde, een verdriet voor het leven. Wat kan het hart zich 
vullen met droefheid en zorg bij de gedachte aan de toekomst. Laten 
we er maar nooit gemakkelijk over denken.
Alle dagen juichen en verblijd zijn... hoe kan dat als in het leven van 
Gods kinderen de dagen der duisternis vele zijn? De reden daarvoor 
ligt niet in ons of in onze omstandigheden, maar in de geloofservaring 
van Gods goedertierenheid. En die wil God schenken, ook te midden 
van alle zorg. Juist zo blijkt Zijn goedertierenheid. ‘Verzadig ons in 
den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen en 
verblijd zijn in al onze dagen.’
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