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Meditatie Psalm 127 

 Een gave van de Heere 

Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren; des buiks vrucht is een beloning. 

Psalm 127 

Deze psalm 127 is een psalm voor het gezin. David wijst zijn zoon Salomo erop dat hij het 
oog op God moet hebben voor het grootbrengen van zijn gezin(Gods voorzienigheid gaat 
ook over de veiligheid en zorg van zijn kinderen) en voor vermeerdering van zijn gezin.'Zo de 
Heere het huis niet bouwt,tevergeefs arbeiden deszelf bouwlieden...Zie, de kinderen zijn 
een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning.'kinderen zijn dus een gave, ook 
onze kinderen met een geestelijk of lichamelijk beperking. God heeft ze ons toevertrouwd. 
Kinderen kunnen een zegen zijn maar ook een kruis. In beide gevallen zijn ze een erfdeel en 
een beloning. Dat wij onze kinderen zien als een zegen en bidden om leiding en kracht van 
de Heere om onze zorg te kunnen dragen. Bedenk ook dat onze kinderen voor  ons het 
meest tot troost en tot eer zullen zijn, zoals David daarvan schrijft in Psalm 22: Het zaad zal 
Hem dienen; het zal de Heere worden aangeschreven tot in de geslachten. Mogen wij als 
gemeente met gevouwen handen onze kinderen en jongeren maar opdragen in het gebed. 

 Psalm 127: 3 

Zo gaat het elk, dien God bemint. 

Die kind'ren voortbrengt tot Gods eer, 

Verkrijgt een erfdeel van den HEER'; 

Die zich met kroost gezegend vindt, 

Dat zich oprecht en dankbaar toont, 

Ziet al zijn zorg naar wens beloond. 

Deze avond was mevrouw Sollie uitgenodigd om een presentatie te geven over het werk 
van "Helpende Handen". 

In onze gemeente hebben we ook te maken met zorgen rondom kinderen en jongeren met 
lichamelijke en geestelijke beperkingen. Zij heeft gesproken over het werk wat zij doen, 
vanuit bijbelse richtlijnen denken doen en handelen. Persoonlijke dienstverlening praktische 
thuishulp toerusting lotgenotencontact etc. 

Het was een leerzame avond die druk bezocht was.  

Meer informatie: www Helpende Handen.nl 


