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Meditatie Psalm 118 vers 23-29 
 
23 Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. 
24 Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en 

verblijd zijn. 
25 Och HEERE! geef nu heil; och HEERE! geef nu voorspoed. 
26 Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het 

huis des HEEREN. 
27 De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft. Bindt het feest offer met touwen tot aan 

de hoornen van het altaar. 
28 Gij zijt mijn God, daarom zal ik U loven; o mijn God! ik zal U verhogen. 
29 Loof den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. 
 
"Dit is de dag die den Heere gemaakt heeft." 
 
Van dag tot dag 
Er wordt weleens gezegd:''deze dag was er een met een gouden randje''Maar moeten wij  
iedere dag niet zo bekijken. Elke dag is een gave van God aan ons gegeven. .Als we dat 
verstaan zullen we anders omgaan met de dag die ons geschonken wordt en heeft iedere 
dag een gouden randje. De kanttekening zegt dat Jeremia elke dag ziet als een nieuw bewijs 
van Gods goedertierenheid jegens ons. In Markus 1 lezen we dat de Heere Jezus ook.  
vroeg op staat om alleen met de Vader te zijn. Die stille tijd met God had gevolgen voor zijn 
verdere werkzaamheden op die dag. Vele mensen waren Hem gevolgd maar van de Vader 
kreeg Hij een andere opdracht voor de nieuwe dag: Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, 
opdat Ik ook daar predike, want daartoe ben Ik uitgegaan'. Ook voor ons is het belangrijk om 
aan het begin van de dag het aangezicht van de Heere te zoeken. Hem om kracht vragen en 
leiding: Heere wat wilt U dat ik doen zal? Het is immers Zijn dag! Leven bij de dag leidt niet 
tot een zorgeloos leven, wanneer ons levensdoel voor ogen staat. Dat staat zo mooi 
beschreven in Zondag 47 van de Heidelbergse Catechismus: 

 
Welke is de eerste bede? 
Uw naam worde geheiligd. Dat is: Geef ons eerstelijk, dat wij U recht kennen , en U in al uw 
werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid,goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en 
waarheid klaarlijk schijnt, heiligen,roemen en prijzen ; daarna ook dat wij al ons leven, 
gedachten, woorden en werken, alzo schikken en richten, dat uw naam om onzen twille niet 
gelasterd,maar geëerd en geprezen worde 
 
Dat vraagt een afhankelijk leven: Heere wat wilt U dat ik doen zal? Ook als dat een 
onbegrepen weg is, en loopt je leven anders dan je gedacht had. Wij zijn niet in staat om 
Gods wijsheid te doorgronden. Hij vraagt niet dat wij alles begrijpen,alleen maar vertrouwen 
op Hem en gelovig volgen! Dat wij als vrouwen van onze vereniging samen in het nieuwe 
seizoen Hem om Zijn Zegen en leiding vragen, en onze gemeente opdragen aan de Heere in 
gebed.  
 
Ter overdenking 
 
Klaagliederen 3 vers 22 en 23: Hoe kijkt Jeremia naar een nieuwe dag? 
Markus 1 vers 35 tot en met 38: lezen. 
Matthëus 6 vers 31 tot en met 34: Leidt leven bij de dag tot een  bezorgd of zorgeloos leven? 
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