Tiener

D e B ijbel erbij

Eindelijk vrij!

 Psalm 126

Mei 1945, tanks van de geallieerden rijden door straten vol juichende en zingende men
sen. De Nederlandse vlag hangt aan ieder huis. Eindelijk vrij! Een vrijheid die de meeste
kinderen en jongeren in die tijd bijna niet kenden, omdat ze zolang in een oorlogssitua
tie hadden geleefd. De spanning heeft er al die tijd in gezeten. En nu: Vrij!

Deze Bijbelstudie gaat over Psalm 126.

t	De dichter vraagt of de Heere wil zijn als een waterstroom in het zuiden. Wat bedoelt hij daarmee?

 Psalm 126:1
Psalm 126 is één van de liederen Hammaäloth. Dit be-

t	Op welke manieren strijdt het volk tegen hun nieuwe

tekent ‘opgang’. Het is een pelgrimslied. Het is ook een

t	Vind jij het goed dat de Bevrijdingsdag nog steeds

vijanden (Nehemia 4)?

danklied na de ballingschap. Danken kwam op de eerste

gevierd wordt? Noem eens argumenten voor en tegen

plaats! Er was ook verdriet om alles wat ze hadden

het vieren van de bevrijding. Welke reden vind jij

meegemaakt. Maar tegelijk ook gejuich. De Heere heeft

doorslaggevend?

grote dingen gedaan!
t	Lees Ezra 1:1-3 en Ezra 3:10-13. Wat is de reden dat
deze Psalm geschreven werd?
t	Hoe gewoon vind jij het dat ons land vrij is van oorlog? Dank je de Heere daar ook voor?

 Psalm 126:5,6
In de laatste verzen van psalm 126 lees je over vertrouwen in de Heere, dat Hij de gebeden zal verhoren.
Hierbij wordt het beeld van een zaaier gebruikt. Een
zaaier moet veel moeite doen, voordat hij kan oogsten.

 Psalm 126:1-3
Voor het volk kwam de bevrijding uit ballingschap

Toch geeft hij de moed niet op. Ergens in de Bijbel staat:

onverwacht. De ballingschap was straf op de zonde,

maar God heeft de wasdom gegeven”. Dat geloof in de

maar God bewijst nu Zijn grote genade! Dit was reden

hulp van de Heere, maakt het verschil. Dan hoef je niet

voor grote vreugde. Ze deelden deze vreugde onder de

meer te twijfelen aan hoe goed de Heere voor je wil zijn.

heidenen. Zo werden de heidenen verblijd met hen. Het

t Waar in de Bijbel wordt nog meer gebruik gemaakt

gevolg? Ook in andere landen werd over de God van
Israël gesproken. Dat was toch maar een sterke God.
t	Wat wordt er bedoeld met de zin …, waren wij gelijk
degenen die dromen?

“Ik, Paulus, heb geplant, Apollos heeft natgemaakt,

van het beeld van een zaaier?
t Net als het volk dat eerst in ballingschap was, hebben Job, Jozef en David ook eerst een verdrietige
periode meegemaakt en daarna blijdschap geoogst.

t Waaruit blijkt de grote vreugde van het volk?

Wat was de verdrietige periode in hun leven en wat

t	Heb jij wel eens iets mee gemaakt dat je onwijs blij

hun blijdschap?

maakte? Was dit iets wat je van de Heere hebt gekregen? Heb je dit ook met anderen gedeeld?

t Heb jij een verdrietige periode in je leven gehad die
de Heere ‘ten goede’ heeft gekeerd? Wat heb je met
daarmee gedaan?

 Psalm 126:4
De bevrijding van het volk van Israël is het begin van
een nieuwe periode. Toch zijn ze nog niet bevrijd van al
hun vijanden (zie Nehemia 4:1-3, 7,8). Het was maar een
begin. Dit is te vergelijken met de eerste dagen na de

Overdenkertje:
Vrijheid is een gift!
Nee, meer nog, het is genade!

bevrijding van Nederland van de Duitse bezetting. Er zijn
in die dagen zelfs nog veel slachtoffers gevallen, omdat
Duitsers hun verlies wilden wreken, door weerloze burgers te doden.
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