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	Naam: Oscar Biesheuvel
	Telefoon: 8 januari 2023
	Email: In Your Presence
	Iban: Een goed begin (over 2 leugens)
	bijbelgedeeltes: Psalm 27:4 // Psalm 139:1-24
Luisterlied: In Your Presence (Jason Upton) https://www.youtube.com/watch?v=ex5EyzwtCmM

	samenvatting preek: In deze preek wil ik heel concreet ‘de dood verklaren’ aan 2 leugens die ons leven kunnen beheersen. In zijn boek ‘Live no lies’ schrijft John Mark Comer over de strategie van de vijand. (Hij gebruikt) “Bedrieglijke ideeën die inspelen op vervormde verlangens die genormaliseerd zijn in een zondige samenleving”. 
En waarom is het zo belangrijk om die bedrieglijke ideeën te ontmantelen? Wat gebeurt er als we leugens blijven geloven? Ons denken beïnvloedt ons doen, ons voelen, ons spreken, onze manier van naar het leven kijken en in het leven staan, met onszelf en met anderen omgaan, onze gewoontes en daarmee ook onze bestemming, waar we uitkomen in dit leven. We leren van Jezus Zelf hoe Hij de strijd aanging met de vijand (zie de verleiding in de woestijn).
Hij, het Levende Woord, gebruikte het geschreven woord als zwaard, om daarmee de strijd te winnen. Gaan wij ook doen. We lezen Psalm 139 in z’n geheel.
We gaan strijden tegen deze twee leugens:
Leugen #1. Ik ben alleen. 
Wij zijn ook kinderen van deze tijd. We worden allemaal aangemoedigd om jezelf leren kennen, jezelf tegen te komen, jezelf te definiëren, je eigen dromen na te jagen, je eigen pad uitstippelen, je eigen keuzes maken. Zelfbeschikking en zelfontplooiing is zo'n beetje het hoogste goed. 
En met alle goede dingen die dat ook in zich kan hebben, dit is het gevaar: Uiteindelijk ben je op jezelf aangewezen. 
“Je mag het zelf bepalen” wordt maar al te vaak “Je staat er zelf helemaal alleen voor”. En dat diepe gevoel, zo vaak versterkt door vroege trauma's en nare ervaringen, zorgt ervoor dat wij dit als een diepe waarheid ervaren: Ik ben alleen. En als er nou juist iets is dat we uit Psalm 139 leren is het juist het tegenovergestelde. De waarheid van God is: ik ben nooit alleen. Nooit. Laten we deze leugen omruilen voor deze waarheid:
Waarheid #1. God is altijd bij mij. Hij verlangt ernaar om bij mij te zijn, Hij houdt van mij en zoekt mij op. Ook wanneer ik faal, Zijn aanwezigheid niet voel, me van Hem heb af gekeerd of het allemaal niet zo goed meer weet. Door Jezus weet ik, God is met mij.

Leugen #2. Ik bepaal wat goed voor mij is. Ignatius van Loyola zegt: “Zonde is de onwil om erop te vertrouwen dat wat God voor mij wil, alleen mijn diepste geluk is.” De psalmist wéét dat God hem helemaal kenyt en doorgrondt, dat God van hem houdt. En juist daarom kan hij, aan het eind van psalm 139 zeggen: doorgrond en toets mij, zie of er in mij geen schadelijke (heilloze, pijnlijke, smartelijke) weg is. Oftewel: U weet wat goed voor mij is! Laat mij het niet zelf bepalen, maar leer mij U te vertrouwen! Maar let op: de basis is altijd ‘weten dat ik geliefd ben door God. Zijn liefde is niet voorwaardelijk. Maar Hij wil ons wel leiden op de eeuwige weg.
Waarheid #2. Ik vertrouw God en weet dat Hij mijn diepste geluk wil. Daarom luister ik naar zijn stem en gehoorzaam ik Hem wanneer Hij mij vraagt om dingen los te laten of andere keuzes te maken. Door Jezus te volgen, en net als Hij mijn kruis op me te nemen, kom ik ten volle tot leven.

	bijbelgedeeltes 2: - Lees Psalm 139 helemaal door. Wat springt er voor jou uit?
- Herken je deze leugens in de wereld, en in je eigen leven? Hoe ziet dat er uit?
- Herken je de strijd om het leren van deze waarheden? Hoe doe jij dat, geestelijke strijd voeren?
- Bid voor en met elkaar.


