Hoe blijf je overeind te midden van ellende?
Psalm 42
1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van
Korach.

Korach, Dathan en Abiram in opstand
tegen Mozes en Aäron (Numeri 16)

“Maar de kinderen van Korach waren niet gestorven.”
(Num. 26:11)

“Dezen zijn het die David heeft aangesteld om de zang in het
huis van de HEERE te leiden, nadat de ark op zijn rustplaats
gekomen was. Zij dienden vóór de tabernakel, de tent van
ontmoeting, met zingen, totdat Salomo het huis van de
HEERE in Jeruzalem bouwde. Zij verrichtten hun dienst
volgens de bepaling voor hen vastgesteld. Dit zijn zij die daar
stonden, met hun zonen: van de nakomelingen van de
Kahathieten, Heman de zanger, de zoon van Joël, de zoon van
Samuel, de zoon van Elkana, de zoon van Jeroham, de zoon
van Eliël, de zoon van Toah, de zoon van Zuf, de zoon van
Elkana, de zoon van Mahath, de zoon van Amasai, de zoon
van Elkana, de zoon van Joël, de zoon van Azarja, de zoon van
Zefanja, de zoon van Tahath, de zoon van Assir, de zoon van
Ebjasaf, de zoon van Korach, de zoon van Jizhar, de zoon van
Kahath, de zoon van Levi, de zoon van Israël.”
(1 Kron. 6:31–38)

“En de Levieten van de nakomelingen van de Kahathieten, en
van de nakomelingen van de Korachieten, stonden op om de
HEERE, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te
prijzen.” (2 Kron. 20:19)

1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was
door de overtredingen en de zonden, …. 4 Maar God, Die rijk
is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde,
waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren
door de overtredingen, met Christus levend gemaakt … 7
opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende
rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de
goedertierenheid over ons in Christus Jezus.” (Ef. 2:1–7)

1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van
Korach.
2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo
schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 3 Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor
Gods aangezicht te verschijnen? 4 Mijn tranen zijn mij tot
voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij
zeggen: Waar is uw God?
5 Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik
meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder
luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte.
6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen
verlossing van Zijn aangezicht.”

7 Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik
aan U vanuit het land van de Jordaan en het
Hermongebergte, vanuit het laaggebergte. 8 Watervloed
roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw
baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.
9 Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden;
's nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van
mijn leven.
10 Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij?
Waarom ga ik in het zwart gehuld, door de onderdrukking van
de vijand? 11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen
mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij
zeggen: Waar is uw God?
12 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in
mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de
volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

“Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.” (Mat. 5:6)
“Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte leidde.
Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.” (Ps. 81:11)
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Gods aangezicht te verschijnen? 4 Mijn tranen zijn mij tot
voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij
zeggen: Waar is uw God?
5 Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik
meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder
luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte.
6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen
verlossing van Zijn aangezicht.”

7 Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik
aan U vanuit het land van de Jordaan en het
Hermongebergte, vanuit het laaggebergte. 8 Watervloed
roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw
baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.
9 Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden;
's nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van
mijn leven.
10 Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij?
Waarom ga ik in het zwart gehuld, door de onderdrukking van
de vijand? 11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen
mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij
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12 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in
mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de
volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
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hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?
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mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij
zeggen: Waar is uw God?

6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen
verlossing van Zijn aangezicht.
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mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de
volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Hoe blijf je overeind te midden van ellende?
• Door in je ellende het verlangen naar de levende
God aan te wakkeren.
• Door in je ellende niet je gevoel te laten
overheersen, maar actief je geloof in en hoop op de
levende God aan te wakkeren.

