Zingt de HERE een nieuw lied
Bijbelgedeelte: Psalm 98
Tekstkeuze: De aanleiding is het 70-jarig bestaan van ons koor 'Hosanna'.
Thema: Zingt de HERE een nieuw lied!
1. God heeft wonderen gedaan in het verleden;
2. En wat betreft de toekomst: Hij komt!
Inleiding: Zingen hoort bij het dienen van de HERE. Het werd al in de tempel gedaan: Er was een speciale afdeling van de Levieten, die verantwoordelijk waren voor
de muziek en de zang (zonen van Korach. In de tijd van koning David waren er maar
liefst 4000! Levieten tot zangers en muzikanten opgeleid.) En ook in het Nieuwe
Testament vinden we het zingen als een onderdeel van het dienen van God: 'Zingt
en jubelt de Here van harte' (Efeziërs 5:19). 'Brengt God lof door het zingen van
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen' (Kolossenzen 3:16). Zingen hoort er dus
echt bij.
Er is een tijd geweest dat men in de kerk als gemeente nauwelijks meer zongen.
Calvijn en Luther zijn mensen geweest die het zingen van de gemeente weer tot
grote bloei hebben gebracht. Ons Psalmboek danken we aan Calvijn. En Luther
heeft verschillende liederen gemaakt (zie achter in je Liedboek voor de Kerken).
Ook in onze tijd maken we zo'n opbloei van het zingen mee. Na de tweede wereldoorlog zijn er heel wat nieuwe liederen gemaakt: Nieuwe Berijming van de Psalmen,
Liedboek voor de Kerken, Opwekkingsbundel, Liederen van Hanna Lam en Wim ter
Burg. Waar het op aankomt, is dat er gezongen wordt voor de Here.
Aan de andere kant: Waar wordt er in de gezinnen thuis nog samen gezongen? Je
kunt ook meezingen met de radio, de t.v. en de c.d. Oude en nieuwe liederen voor
de Here.
Verleden: Waarom zouden we moeten zingen? Omdat God geweldige dingen heeft
gedaan in het verleden. De psalmist denkt daarbij aan de terugkeer uit de babylonische ballingschap (denk aan Daniël en aan Ezra en Nehemia). Precies zoals Gods
rechterhand eens het volk Israël bevrijdde uit Egypte, zo heeft Hij eeuwen later Israël
verlost uit Babel.
Dat had te maken met zijn verbond. In vers 2 en 3 lees je over gerechtigheid, goedertierenheid en trouw. Dat zijn woorden die met Gods verbond te maken hebben.
Gerechtigheid = op grond van zijn verbond mag je van God verwachten dat Hij zijn
volk bevrijdt en terugbrengt naar Kanaän.
Goedertierenheid = de warme betrokkenheid van God op degene met wie Hij zijn
verbond heeft gesloten.
Trouw = je kunt op God aan, Hij zal je nooit en te nimmer in de steek laten.
Zo heeft geweldige dingen gedaan in het verleden.
Toekomst: De dichter van Psalm 98 kijkt niet alleen naar het verleden, hij zingt ook
(vanuit zijn perspectief gezien) over de toekomst. De bevrijding uit de Babylonische
ballingschap was weliswaar een groot verlossingswonder. Maar er zal een nog
groter wonder van verlossing plaatsvinden.
Trek daarom de lijnen vanuit het Oude Testament door naar het Nieuwe Testament:
Als je ergens ziet dat God zijn volk (dus ook ons!) bevrijdt, dan is dat op het kruis
van Golgotha. Daar zie je dat God Zich aan ons mensen heeft willen verbinden (=
verbond). Daar worden de woorden gerechtigheid, goedertierenheid en trouw zichtbaar. Jezus, Gods Zoon, die zijn leven voor zondige mensen geeft. Zo heeft God
ook voor ons reddend ingegrepen. Daarvan mag je zingen: thuis, op de zondagsschool en in de kerkdiensten. "Zingt de HERE een nieuw lied!"
De dichter heeft het over het komen van God: God komt tot zijn volk. Ook andere
profeten uit het Oude Testament profeteren van het komen van God. Johannes de

Doper (profeet op de grens van Oud en Nieuw Testament), prekend en dopend bij
de Jordaan, zag God komen in Jezus van Nazareth. Als God op aarde komt, komt
Hij als Koning. (Zo zien de mensen ook Jezus rijdend op een ezel op weg naar
Jeruzalem: 'Hosanna voor de Koning!')
Hij komt om te richten. Richten is in de Bijbel het werk van een koning (vgl. Psalm
72). Het betekent: het recht handhaven, zodat iedereen ruimte heeft om te leven.
Richten = verlossen.
Jezus liet ons in zijn leven en sterven zien hoe God aan mensen ruimte geeft om te
leven: bevrijd van zonde en schuld, in een vernieuwde relatie met Hem en met
elkaar.
De lijnen van Psalm 98 mogen we nog verder doortrekken naar de wederkomst van
de Here Jezus. Het slot de psalm staat dan ook in een prachtig perspectief: er staat
ons een geweldige toekomst te wachten. In die toekomst (het Koninkrijk van God)
komt niemand meer klem te zitten, wordt niemand meer geschonden of plat gewalst.
Iedereen zal tot zijn of haar bestemming kunnen komen: God te loven en te prijzen
om de wonderen die Hij heeft verricht. "Zingt de HERE een nieuw lied!"
Ds. Kronenberg
Sterkte met de voorbereidingen.
Kunnen de kinderen na binnenkomst een lied zingen?

